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309.
Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 29.08.2019
година, донесе

Oдлука
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019
година
Член 1
Буџетот на Општина Струмица за 2019 година се состои од:
Р.б.

Опис

Буџет

Ребаланс

I.

Вкупни приходи

1.019.093.269

1.054.667.806

II.

Даночни приходи

279.328.341

279.328.341

Неданочни приходи

66.907.500

66.767.500

Капитални приходи

47.000.000

47.000.000

Приходи од дотации

513.786.835

514.836.835

Приходи од трансфери

65.080.948

99.745.485

Приходи од донации

46.989.645

46.989.645

Вкупни расходи

1.116.550.268

1.179.323.900

Од утврдени намени

1.113.250.268

1.176.023.900

3.300.000

3.300.000

- 97.456.999

-124.656.414

97.456.999

124.656.414

103.337.319

130.536.414

Домаш.задолжување

39.000.000

39.000.000

Депозит

64.337.319

91.536.414

Одлив

5.880.320

5.880.320

Отплата на главница

5.880.320

5.880.320

I.

Расходи од резервите
II.

Дефицит

III.

Финансирање
Прилив

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што
следува:
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Член 3
Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година
влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08 -6525/1
30.08.2019 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доставување на Процена на загрозеност
на подрачјето на Општина Струмица од
сите ризици и опасности
Се
објавува
Одлуката
за
доставување на Процена на загрозеност
на подрачјето на Општина Струмица од
сите ризици и опасности, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6526/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
310.
Врз основа на член 15 став 2 од
Уредбата за методологијата за изработка
на процената на загрозеноста
на
безбедноста на Република Македонија од
сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура начинот на чување
и ажурирање , како и определувањето на
субјектите во системот за управување со
кризи на кои им се доставува целосна
или извод од процената („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/11) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 29.08.2019
година, донесе

Одлука
за доставување на Процена на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности
Член 1
Целосна Процена на загрозеност на
подрачјето на Општина Струмица од сите
ризици и опасности, по предходно
доставено барање, преку Регионалниот
центар за управување
со кризи
Струмица се дава на корстење на:
- ЕЛС Струмица,
- Биро за јавна безбедност - Регионален
центар за гранични работи – Исток;
- СВР Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6526/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на
Ристо Николов од Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Ристо
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Николов од Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6527/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
311.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Ристо Николов од Просениково
Член 1
На
Ристо
Николов
од
Просениково, бр. 42, му
се доделува
парична помош
во вкупен нето износ
30.000,оо денари, како помош во
санирање на штета настаната од пожар.
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.08-6527/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 19

02.09.2019 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување на финансиски средства на
органицазијата Отворени забавни
фудбалски школи 2019 година
Се
објавува
Одлуката
за
доделување на финансиски средства на
органицазијата
Отворени
забавни
фудбалски школи 2019 година, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6528/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
312.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Одлука
за доделување на финансиски
средства за органицазијата Отворени
забавни фудбалски школи - 2019
година
Член 1
На
организацијата
Отворени
фудбалски забавни школи - 2019 година и
се доделуваат финансиски средства во
нето износ од 150.000 денари, како како
донација (партиципација за учество на
претставници од Општината Струмица фудбалски школи, фудбалски тимови и
екипи
од
основни
училишта)
за
реализација на Програмата „Отворени
забавни фудбалски школи“
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2019 година, Програма Л0
Спорт
и да се трансферираат на
доставена
жиро
сметка
на
организацијата.
Член 3
Доделените средства
да се
реализираат
согласно Договорот за
меѓусебна соработка
помеѓу
помеѓу
организацијата
„Отворени забавни

02.09.2019 год.

бр. 19
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фудбалски школи“ и Општина Струмица
број 03-4364/1 од 07.06.2019 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6528/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Решение
за објавување на Одлука за усвојување на
план за намалување на загадувањето и
подобрување на квалитетот на
амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за
квалитет на воздух)
Се
објавува
Одлуката
за
доставување на Процена на загрозеност
на подрачјето на Општина Струмица од
сите ризици и опасности, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6529/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................

313.
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 ,8/18 и 16/19) и член 26 од
Законот за квалитет на амбиентниот
воздух („Сл. весник на Р.М“ бр. 67/04,
92/07, 35/10, 47/11,59/12.163/13, 10/15 и
146/15). Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
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Одлука
за усвојување на план за намалување
на загадувањето и подобрување на
квалитетот на амбиенталниот воздух
2019-2024 (План за квалитет на воздух)
Член 1
Се
усвојува
Планот
за
намалување
на
загадувањето
и
подобрување
на
квалитетот
на
амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за
квалитет на воздух).
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Планот за намалување на загадувањето и
подобрување
на
квалитетот
на
амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за
квалитет на воздух), број 09-5363/1 од
10.07.2019 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6529/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
трајно користење на деловни простории
на ЈП „Паркиралишта – Струмица“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
на
трајно
користење
на
деловни
простории на ЈП „Паркиралишта –
Стртумица“ Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6530/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
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314.
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, 21/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/2019), 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Одлука
за давање на трајно користење на
деловни простории на ЈП
„Паркиралишта – Стртумица“ Струмица
Член 1
Со оваа Одлука,
Општина
Струмица
на ЈП „Пакиралишта –
Струмица“ – Струмица ги дава на трајно
користење деловни простории, опишани
во Имотен лист бр. 51009, на КП бр.
1371/1 во КО Струмица, објект 1, намена
Б4 деловни простории, во вкупна
2,
површина од 154 м , на ул. „24 Октомври“
број 2 во Струмица , кат К1, сопственост
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.
Член 2
Деловните простории се даваат
на трајно користење, без надомест, за
извршување на дејноста на
ЈП
„Пакиралишта – Струмица“ – Струмица
Член 3
Примопредавањето на деловните
простории од член 1 на оваа Одлука ќе се
изврши
од комисија
од три члена,
формирана од Градоначалникот на
општина Струмица, од кои еден од ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, еден од ЈП
„Паркиралишта-Струмица“
и еден од
Општина Струмица.
Член 4
Меѓусебните права и обврски ќе
се регулираат со посебен договор помеѓу
Градоначалникот на Општина Струмица,
ЈПКД “Комуналец“ Струмица и ЈП
„Паркиралишта Струмица.

бр. 19

02.09.2019 год.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6530/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
трајно користење на деловни простории
на ЈПЕД „Струмица-гас“ -Струмица
Се објавува Одлуката за давање
на
трајно
користење
на
деловни
простории на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.08.2019 година.
Бр.09-6531/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

315.
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, 21/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/2019), 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе

02.09.2019 год.

бр. 19
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21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Одлука
за давање на трајно користење на
деловни простории на ЈПЕД
„Струмица-гас“ -Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
трајно користење на деловна просторија
на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални
работи - Струмица

Член 1

Се објавува Одлуката за давање
на
трајно
користење
на
деловна
просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар
за социјални работи - Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Со оваа Одлука,
Општина
Струмица
на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица и дава на трајно користење
деловни простории, опишани во Имотен
лист бр.51009, на КП бр. 1371/1 во КО
Струмица, објект 1, намена Б4 деловни
2,
простории, во вкупна површина од 164 м ,
на ул. „24 Октомври“ број 2 во Струмица,
кат К2, сопственост на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
Член 2
Деловните простории се даваат
на трајно користење, без надомест, за
извршување
дејноста
на
ЈПЕД
„Струмица-гас “ – Струмица
Член 3
Примопредавањето на деловните
простории од член 1 на оваа Одлука ќе се
изврши
од Комисија
од три члена,
формирана од Градоначалникот на
општина Струмица, од кои еден од ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, еден од ЈПЕД
„Струмица-гас“
и еден од Општина
Струмица.
Член 4
Меѓусебните права и обврски ќе
се регулираат со посебен договор помеѓу
Градоначалникот на Општина Струмица,
ЈПКД “Комуналец“ Струмица и ЈПЕД
„Струмица-гас“ Струмица.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6531/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

Бр.09-6532/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
316.
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, 21/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/2019), 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Одлука
за давање на трајно користење на
деловна просторија на ЈУ
„Меѓуопштински центар за социјални
работи - Струмица
Член 1
Со оваа Одлука,
Општина
Струмица на ЈУ „Меѓуопштински центар за
социјална работа“ - Струмица“ му дава на
трајно користење деловна просторија,
запишана во Имотен лист бр. 55808, на КП
бр. 3746 КО Струмица, број на зграда 1,
намена Б4-6, влез 1, кат ПР, број на
посторија 4, на ул. „Боро Џони“ во
Струмица, со површина од 13 м².
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Член 2
Деловната просторија опишана во
член 1 од Оваа Одлука се дава на трајно
користење, без надомест, за
намена:
прием, администрирање и обработка на
барања за остварување на правата од
социјална заштита и барањата за
оставарување на правата од детска
заштита,
на
граѓаните
кои
имаат
живеалиште или престојувалиште на
подрачјето на Општина Струмица.
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
Меѓусебните права и обврски кои
произлегуваат од оваа Одлука, ќе се
регулираат со посебен договор или

бр. 19
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меморандум
за
соработка,
помеѓу
Градоначалникот на општина Струмица,
Министерството за труд и социјална
политика и ЈУ „Меѓуопштински центар за
социјална работа“ – Струмица.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6532/ Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
трајно користење на деловни простории
на АД Пошта на Северна Македонија во
државна сопственост – Скопје,
Подружница ЦРПС Струмица
Се објавува Одлуката за давање
на трајно
користење на деловни
простории на АД Пошта на Северна
Македонија во државна сопственост –
Скопје, Подружница ЦРПС Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6533/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
317.
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, 21/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/2019), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен

02.09.2019 год.
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гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Одлука
за давање на трајно користење на
деловни простории на АД Пошта на
Северна Македонија во државна
сопственост – Скопје, Подружница
ЦРПС Струмица
Член 1
Со
оваа
Одлука,
Општина
Струмица на АД Пошта на Северна
Македонија во државна сопственост –
Скопје, Подружница ЦРПС Струмица и
дава на трајно користење деловна
просторија во објектот - Дом на културата
во населеното место Дабиле, запишана
на Имотен лист број 13388, КП бр.3809,
дел 1, број на зграда 1, намена В3-6, влез
1, Кат ПР, намена на посебен / заеднички
2
дел ДП со површина од 414 м , од која
површина, за трајно користење се дава
2
просторијата ДП3 со површина од 26 м ,
опишана во Геодетски елаборат бр.10759/1 од 25.10.2012 година изработен од
Геомеридијан ДОО Струмица.
Член 2
Деловната просторија се дава на
трајно користење, без надомест, за
извршување
на
поштенски
услуги,
поштенско-финансиски услуги и услуги во
платниот промет.
Член 3
Примопредавањето на деловната
просторија 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 4
Од денот на примопредавањето на
деловната просторија, 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.
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Член 5
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 6
Правото на трајно 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 7
Меѓусебните права и обврски
помеѓу корисникот и Градоначалникот на
Општина Струмица ќе се регулираат со
посебен Договор или Меморандум за
соработка.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6533/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
на локација за нештетно одстранување на
животни погодени од болеста Африканска
чума кај свињите
Се
објавува
одлуката
за
утврдување на локација за нештетно
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одстранување на животни погодени од
болеста Африканска чума кај свињите,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.

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

Бр.09-6534/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................

Бр.08-6534/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………..

318.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување на локација за нештетно
одстранување на животни погодени од
болеста Африканска чума кај свињите
Член 1
Како
локација
за
нештетно
отстранување на евентуално заболени и
угинати животни погодени од болеста
Африканска чума кај свињите, од
подрачјето на
Општина Струмица се
определува постојната депонија “Шапкар“
– кај Добрашинци,
во делот што се
користи за закопување на угинати животни
и отпадоци од животинско потекло.
Член 2
Закопувањето (ископ на јами и
затрупување)
и
другите
потребни
конкретни
мерки
за
нештетно
отстранување на евентуално заболени и
угинати животни погодени од болеста
Африканска чума кај свињите, на
определената локација ќе го реализира
ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
во
соработка со Агенцијата за храна и
ветеринарство и овластен ветеринарен
инспектор согласно Закон.
Член 3
Се задолжува ЈПКД „Комуналец“
Струмица, за преземените активности
согласно член 2 од оваа Одлука
да
достави извештај до Градоначалникот и
Советот на општина Струмица.

Член 4

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Решение
за објавување на Одлуката за ангажирање
механизација и техничка опрема за
нештетно одстранување на животни
погодени од болеста Африканска чума кај
свињите
Се
објавува
одлуката
за
ангажирање механизација и техничка
опрема за нештетно одстранување на
животни погодени од болеста Африканска
чума кај свињите, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6535/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
319.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Одлука
за ангажирање механизација и техничка
опрема за нештетно одстранување на
животни погодени од болеста
Африканска чума кај свињите
Член 1
Се задолжува ЈПКД „Комуналец“
Струмица,
со
расположивата
механизација, техничка опрема и работна
рака, да ги преземе потребните конкретни

02.09.2019 год.
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мерки
согласно
Закон
(ископ
и
затрупување на јами), во соработка со
Агенцијата за храна и ветеринарство и
овластен ветеринарен инспектор,
за
нештетно отстранување на евентуално
заболени и угинати животни погодени од
болеста Африканска чума кај свињите, на
определената
локација
депонија
“Шапкар“ од подрачјето на Општина
Струмица

320.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе

Член 2

Програма
за измена и дополнување на
Програмата на Општина Струмица за
работа со облиците на месна
самоуправа во 2019 година

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“
Струмица, за преземените активности
согласно член 1 од оваа Одлука
да
достави Извештај до Градоначалникот и
Советот на општина Струмица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6535/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата на Општина
Струмица за работа со облиците на месна
самоуправа во 2019 година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата на
Општина Струмица за работа со облиците
на месна самоуправа во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2018
година.
Бр.09-6536/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

Во Програмата на Општина
Струмица за работа со облиците на месна
самоуправа во 2019 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 20/18)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:
Во глава 2: Финасирање
Во Буџетот на општина Струмица
за реализација на активности од областа
на месната самоуправа износот од
„4.100.000,оо денари“, се заменува со
износот
„3.176.439 денари“, при што
износот од „600.000,oo денари“ се брише,
а износот од
„3.500.000 денари“ се
заменува со износот „3.176.439 денари“.
Во табелите:
1. Во Програмата Д1 – Месна
самоуправа
во
табелата
„Администратори
на урбани и месни
заедници износот од „600.000 денари“ се
брише,
2. Во Пограмата ДА
Месна
самоуправа (капитални објекти) износот
од „3.500.000 денари“ се заменува со
износот „3.176.439 денари“.
3.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6536/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

Стр. 68
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21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година
Се објавува Програмата 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 29.08.2019 година.
Бр.09-6537/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
321.
Врз основа на член 95 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 190/16) и член 20 став 1 точка 8 од

бр. 19

02.09.2019 год.

Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Програма
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“
број 20/18) се вршат следните измени и
дополнувања:
Во глава VI. Трошоци за
уредување на градежното земјиште по
области и објекти
1. Во Програма ФА: Уредување на
градежно земиште (капитални трошоци)
износот „42.493.000 денари“ денари се
заменува со износот „57.493.000,00
денари“

Во табелата се додава:
Р.б.
37

Назив на активноста
Повеќегодишни инвестиции

2. Во Програмата.ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални
трошоци) износот од „5.307.286 денари“ се заменува со износот 12.100.082,оо денари“
Во табелата се додава:
ред.
бр.
12

назив на активноста
Рекреативна патека во Габрово до Габровски водопад (АФПЗРР)

3. Во Програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води
износот „16.750.000 денари“ се заменува со износот „31.604.430,00 денари“
Во табелата:
ред.
бр.
2
10
12
13

Назив на активноста
нови канализациони линии во села
Канализација Просениково и Дабиле-ЕИБ-10%
Реконструкција на атмосверски канал во с. Габрово БРР
Канализационен систем во Вељуса АФПЗРР

Се намалува
Се брише
Се додава
Се додава

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6537/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2019 година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6538/2
Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
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322.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот
во 2019 година
Во Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот во
2019 година („Службен гласник на
општина Струмица“ број 20/18) се вршат
следните измени и дополнувања:
1.Во глава 3: Проектни активности
– распоредување на буџетските средства
Програма Г1: Подршка на ЛЕР износот од
„11.436.752
денари“, се заменува со
износот 10.955.041,оо денари“.

Во табелата
ред.
бр.
24

Назив на активноста
Фонд за подршка на млади специјализанти

2. Во глава
4: Финансирање
износот од „11.436.752,оо денари“ , се
заменува со износот „10.955.041,оо
денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6538/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

Се намалува

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изградба
и одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
изградба и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Струмица за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6539/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
323.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
Во табелата се додава:
ред. бр.
3

бр. 19

02.09.2019 год.

општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Струмица за 2019 година
Во Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година („Службен гласник на општина
Струмица“ број 20/18) се вршат следните
измени и дополнувања:
1. Во глава 2: Одржување на
јавното осветлување, Ј3 - Програмата
Јавно
осветлување
износот
од
„17.700.000,oo денари, се заменува со
износот “18.700.000,оо денари“, а износот
за одржување на уличното осветлување
од „6.200.000,оо денари се заменува си
износот „7.200.000,оо денари“.
2. Во глава 3: Програмата ЈА:
Изградба на јавно осветлување износот
од „11.450.000 денари“ се заменува со
износот „12.073.561,оо денари“

Назив на активноста
Арматури и столбови

3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6539/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици
на територијата на Општина Струмица за
2019 година
Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици
на територијата на Општина Струмица за
2019 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.08.2019 година.
Бр.09-6540/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

324.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
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Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици на
територијата на Општина Струмица за
2019 година
Во Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
број 20/18) се вршат следните измени и
дополнувања:
1.Во Програмата ЈД:Изградба и
реконструкција на локални патишта и
улици износот од „20.446.000 денари“ се
заменува со износот „37.363.311,оо
денари“.

Во табелата
р.б.
1

Назив на активноста
Повеќегодишни инвестиции обврски

Се зголемува

Се додава
Улица со шеталиште во Гратско Балдовци - АФФЗРР
Учица со шеталиште во Градско Балдовци 2 –фаза Се додава
електрична инсталација и опрема - БРР
27
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2019 година,
2. Оваа Програма влегува во
сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица”.
општина
Струмица,
одржана
на
29.08.2019 година.
26

Бр.08-6540/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Бр.09-6541/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
325.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2019 година

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2019 година

Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за

Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2019 година („Службен

Стр. 72

Службен гласник на општина Струмица

бр. 19

02.09.2019 год.

гласник на општина Струмица“ број 20/18)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:
1. Во глава 4: Распоредување на буџетските средства, во Програма К3: Музичка и
кинотечна дејност во табелата:
р.б.

Назив на активноста

13

Подршка за издавање на книги и списанија

26

Други културни манифестации

15

Подршка на здружение на борците

27

НВО Видливост- проект “Животните од фармата”

29

Стрит Фестифал 2019 – уличен фестивал + графити

30

Средба под јаворите и издавање на книга

32

Големи уметници за голема сцена

38

Гастромак – меѓународен забавен настан во готвење

39

Фестивал пролетни веселби Струмица и Валандово

40

Астер фест

Се спојува и
намалува
Се намалува
Се намалува
Се намалува
Се намалува
Се намалува
Се намалува
Се намалува
Се додава

2.Во Програмата К4: Културни манифестации и творештво износот „2.500.000
денари“ се заменува со износот „ 3.600.000,оо денари“.
Во табелата

р.б.
1

Назив на активноста

3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6541/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2019 година
и

Се зголемува

Карневал

Се објавува Програмата за измена
дополнување на Програмата за

активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6542/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
326.
Врз основа на член 22, став 1,
точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа („ Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02), член 101 од
Законот за
средно образование („Сл.
весник на РМ“ 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, 49/07, 81/08,
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и
64/18), член 157, од Законот за основното
образование („Сл. весник на РСМ“ бр.
161/19) и член 14, став 1 точка 8 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(„Службен гласник на Општина Струмица”
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 29.08.2019
година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
образованието во 2019 година
Програмата
за
Општина Струмица

активностите
во областа
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образованието во 2019 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 20/18)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:

1. Во глава 3 Финасирање
- Програма
Н1:

Основно
образование износот „3.050.440
денари“ се заменува со износот
„5.350.440,оо денари“

на
на

Во табелата:

Назив на активноста

р.б.

-

Се зголемува

2

други трансфери за училишта

6

Ужинка

8

Улилишен прибор

9

превоз на деца со посебни потреби“

Се зголемува
Се додава
Се додава

Програма Н2: Средно образование износот од „3.620.000 денари“, се заменува
со износот 1.620.000,оо денари.

Во табелата :
р.б.

Назив на активноста

1

трансфер до средни училишта

2

други трансфери до училишта

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6542/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Се намалува
Се намалува

Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.

………………………………
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2019 година

Бр.09-6543/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
327.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
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Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2019 година
Во Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2019 година („Службен гласник
на општина Струмица“ број 20/18) се
вршат следните измени и дополнувања:
1.
Во
Програмата
ВА:
Реконструкција на детски градинки:
износот од „5.000.000 денари“ денари се
заменува со износот 7.681.711,оо денари.
2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6543/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2019 година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето
со кризи во 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 28.12.2018 година.
Бр.09-6544/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

бр. 19

02.09.2019 год.

328.
Врз основа на член 22 точка 10 и
11 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член
9 од Законот за заштита и спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16
и 83/18), член 2 од Законот за управување
со кризи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14,
104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот
за пожарникарствотo („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07,
55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.152/19) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.08.2019 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2019 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
заштитата
и
спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето со
кризи во 2019 година („Службен гласник
на општина Струмица“ број 20/18) се
вршат следните измени и дополнувања:
1. Во глава: IV. Финасирање
Износот од „11.900.000,oo денари“
се заменува со износот “16.850.856,оо
денари“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6544/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување
на
Програмата
за
поставување на
урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.08.2019 година.
Бр. 09-6545/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
329.
Врз основа на член 80-а став 1 од
Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ 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,
129/15,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе:
Програма
за дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година
Во Програмата за поставување на
урбана опрема на територијата на
општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
број 8/19) се врши
следното
дополнување:
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1. Во глава:
III. Видови урбана опрема
Во точка
6.
Тераси,
шанкови
и
настрешници
- Алинеа 6
„Минимална
ширина
на
површината потребна за поставување на
урбана опрема за угостителство за
поставување на еден ред маси со столови
и клупи изнесува 1,5 м“ , во продолжение
се дополнува со „а за висока маса
прилепена на излог и бочно столови,
минималната
ширина
изнесува
65
сантиметри“.
2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6545/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Измената и дополнувањето
на Годишниот план за вработување за
2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Измената и дополнувањето
на Годишниот план за вработување за
2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.08.2019 година.
Бр.09-6546/2
02.09.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

...................................
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330.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.
143/19) 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, 8/18 и 16/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Измената и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2019 година на ЈОУДГ
„Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност на Измената
и дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2019 година.на ЈОУДГ
„Детска радост“- Струмица број 01-357/1
од 22.07.2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6546/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 19

02.09.2019 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за прифаќање на поголем број
на деца од капацитетот на клоновите во
ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност за прифаќање на поголем број
на деца од капацитетот на клоновите во
ЈОУДГ
„Детска
радост“Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6547/2
Општина Струмица
Градоначалник,
02.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
331.
Врз основа на член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република
Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр 104/19 и 146/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 29.08.2019
година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за прифаќање на
поголем број на деца од капацитетот на
клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“Струмица
1.Се дава согласност на Барњето
број 03-385/1 од 19.08.2019 година за
прифаќање на поголем број на деца од
капацитетот на клоновите во ЈОУДГ
„Детска радост“- Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6547/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката за определување
на надомест за присуство на седница на
членови на Управниот одбор на ЈОУГД
„Детска радост“- Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за определување
на надомест за присуство на седница на
членови на Управниот одбор на ЈОУГД
„Детска радост“- Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6548/2
Општина Струмица
Градоначалник,
02.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
332.
Врз основа на член 114-а од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република бр. 61/13, 62/13,
64/13, 87/13, 88/13, 8/14, 28/14, 46/14,
98/14, 202/14, 48/15,82/15, 95/15, 2/16,
34/16, 125/16, 168/16, 13/18, 246/18,
109/19, 111/19, 126/19 и 157/19 ), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
определување на надомест за
присуство на седница на членови на
Управниот одбор на ЈОУГД „Детска
радост“- Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
за определување на надомест за
присуство на седница на членови на
Управниот одбор на ЈОУГД
„Детска
радост“- Струмица,
број 383/1 од
19.08.2019 година.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6548/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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,
8/18
и
16/19
),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ЛУБ
„Благој Јанков Мучето“ Срумица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
за 2020 година на ЛУБ
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6549/2
Општина Струмица
02.09.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
333.
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16,
35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ЛУБ “Благој Јанков Мучето“ Струмица
1. Се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ЛУБ “Благој Јанков Мучето“
Струмица, бр. 03-232/1 од 21.08.2019
година.
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2. Овој Заклучок влегува во
сила
со
денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6549/1 Совет на општина Струмица
02.09.2019 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,
8/18
I
16/19
),
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 периодот од
01.01.2019 година до 30.06.2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта “ Струмица за периодот од
01.01.2019 година до 30.06.2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6550/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
334.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 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, 8/18 и 16/19 ), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:

бр. 19

02.09.2019 год.

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта “
Струмица за периодот од 01.01.2019
година до 30.06.2019 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта “ Струмица за периодот од
01.01.2019 година до 30.06.2019 година,
усвоен со одлука на Управниот одбор
бр.02-500/3 од 19.07.2019 год.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-6550/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишен план за
вработување на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на Годишниот план за
вработување на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6551/2
Општина Струмица
02.08.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
335.
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, 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

02.09.2019 год.

бр. 19

Службен гласник на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 29.08.2019
година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2020 година
1. Се дава согласност за Годишниот
план
за
вработување
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2020 година бр. 01-549/1 од 19.08.2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.08-6551/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места согласно Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места
согласно Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6552/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
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336.
Врз основа на член 37-ѕ став 3 од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 35/19) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување
на работни места согласно Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020
година
1.
Се
дава
согласност
за
обезбедени финансиски средства за
пополнување на работни места согласно
Годишниот план за вработување на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-6552/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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,
8/18
и
16/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за
првото полугодие од I-VI месец 2019
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за
првото полугодие од I-VI месец 2019
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година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.08.2019 година.
Бр.09-6553/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
337.
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, 39/16,
64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД “Струмица гас“
Струмица за првото полугодие од I-VI
месец 2019 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
“Струмица гас“ Струмица за првото
полугодие од I-VI месец 2019 година,
бр.01-334/1 од 05.07.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-6553/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 19

02.09.2019 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I –
III месец 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I –
III месец 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.08.2019 година.
Бр.09-6554/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
338.
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, 39/16,
64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.08.2019 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за период I – III месец 2019
година
1. Се дава согласност на
Извештајот
за
работата
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период I – III
месец 2019 година број 01-2497/2 од
21.06.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.08-6554/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

.

02.09.2019 год.

бр. 19
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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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата
за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.08.2019 година.
Бр.09-6555/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
339.
Врз основа на член 25 ст.1 од
Законот за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 29.08.2019
година, донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019
година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6555/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот од процена на
штета од природна непогода (град, дожд и
ветар) од 16.06. и 04.07.2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот од процена на
штета од природна непогода (град, дожд и
ветар) од 16.06. и 04.07.2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.08.2019
година.
Бр.09-6556/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
………………………….
340.
Врз основа на член 143 од
Законот за заштита и спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16
и 83/18) 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, 8/18 и 16/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот од
процена на штета од природна
непогода (град, дожд и ветар) од 16.06.
и 04.07.2019 година
1. Се усвојува Извештајот од
процена на штета од природна непогода
(град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07.2019
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година,
година;
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бр. 19

02.09.2019 год.

број 08-6354/1 од 22.08.2019

2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-6557/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 вториот квартал од 2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.08.2019 година.
Бр.09-6557/2
Општина Струмица
02.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

341.
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, 192/15 и
209/18) 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, 8/18 и 16/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 29.08.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2019
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот 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.08-6557/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................

02.09.2019 год.

бр. 19
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342. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
вториот квартал од 2019 година
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02.09.2019 год.
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бр. 19
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02.09.2019 год.
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