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498.
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 13.11.2019 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:
I.

II.

I.

Вкупни приходи

1.054.667.806

1.068.423.883

Даночни приходи

279.328.341

279.328.341

Неданочни приходи

66.767.500

66.767.500

Капитални приходи

47.000.000

47.000.000

Приходи од дотации

514.836.835

517.592.912

Приходи од трансфери

99.745.485

110.745.485

Приходи од донации

46.989.645

46.989.645

Вкупни расходи

1.179.323.900

1.154.079.977

Од утврдени намени

1.176.023.900

1.150.779.977

3.300.000

3.300.000

-124.656.094

-85.656.094

Расходи од резервите
II.

Дефицит

III.

Финансирање

124.656.094

85.656.094

Прилив

130.536.414

91.536.414

Домаш.задолжување

39.000.000

0

Депозит

91.536.414

91.536.414

Одлив

5.880.320

5.880.320

Отплата на главница

5.880.320

5.880.320

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
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-8731/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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“ бр4/03, 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
определување на надоместок за учество
во работата на работни тела, избрани и
именувани од Општина Струмица

Се
објавува
Одлуката
за
определување на надоместок за учество
во работата на работни тела, избрани и
именувани
од
Општина
Струмица,
донесена на седницата на Советот на
Р.б.
1
2
3
4

општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.
Бр.09-8732/2 Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....................................
499.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 13.11.2019 година, донесе
Oдлука
за определување на надоместок за
учество во работата на работни тела,
избрани и именувани од Општина
Струмица
Со оваа Одлука се определува
надоместокот за учество во работата на
работните тела избрани и именувани од
Градоначалникот и Советот на општина
Струмица, како и на други работни тела,
формирани од други органи на Општина
Струмица, согласно законски определени
надлежности.
Член 2
Надоместокот за
работата на работните
ангажиран работен ден
изнесува:
Претседател

Функција
Вработени во општинската администрација во
работни денови ................................................
Вработени во општинската администрација во
неработни денови ...............................................
Членови што не се вработени во општинската
администрација ................................................
Членови на Советот на општина Струмица –
освен за
постојните комисии на Советот,
утвдени со член 25 од Статутот на општина
Струмица ......................................................

Член 3
За учество во
работата на
работни тела, формирани од општината
согласно закон, Градоначалникот
со
решение може да определи и месечен
надоместок до максимален износ од 6.000
денари, за ангажираните членови во
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учество во
тела,
по
во денари,

Зам.
Претседател

Член

500

400

300

700

600

500

700

600

500

700

600

500

текот на месецот, кои не се вработени во
Општинската администрација.
Член 4
Надоместокот ќе се исплатува врз
основа на Извештај
за работата и
Извештај за надомест за работа, изготвен
од
претседателот
(заменикпретседателот)
на работното тело и
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одобрен од Градоначалникот на општина
Струмица.
Член 5
Надоместокот за учество во
работата на
работните тела, на
вработените
во
општинската
адмистрација во текот на работни денови
нема да се исплатува, доколку тоа е во
рамките на нивните работни задачи и во
текот на нивното работното време.
Член 6
Надоместокот утврден во оваа
Одлука, ќе се исплатува од Буџетот на
општина Струмица за тековната година.
Член 7
Со влегувањето во сила на оваа
Одлука, престанува да важи Одлуката за
определување на надоместок за учество
во работата на работните тела на Советот
на општина Струмица („Сл. гласник на
општина Струмица“ бр. 2/10)
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8732/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 Oпштина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за
резервирање средства за експропријација
во Буџетот на општина Струмица за 2019
година
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување
на
Одлуката
за
резервирање средства за експропријација
во Буџетот на општина Струмица за 2019
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.
Бр.09-8733/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Jaневски с.р.
..................................
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500.
Врз основа на член 26 став 1 точка
6 од Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16) 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, 8/18 и 16/19) Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 13.11.2019 година, донесе
Одлука
за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2019 година
Член 1
Во Одлуката
за резервирање
средства за експропријација во Буџетот на
општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица
бр. 20/18) износот „7.920.000.00 денари“
се заменува со износот „10.320.000
денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8733/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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
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 13.11.2019 година.
Бр. 09-8734/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

15.11.2019 год.
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501.
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 13.11.2019 година, донесе:
Одлука
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 точки 9 и
10 се додааваат две нови точки 11 и 12
кои гласаат:
- „11.
Деловна
просторија
(ДП),
заведена во Имотен лист бр.1804,
м.в.Село, КП бр.4448, дел 0, број на
зграда 1, влез 1, кат ПР, КО Муртино,
2
со површина од 88 м “ ; и
- „12.
Деловна
просторија
(ДП),
заведена во Имотен лист број 515, м.в.
Село, КП бр. 2011, дел 0, намена на
зграда В3-10, влез 1, кат ПР, КО
2
Добрејци, со површина од 54м “.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила во
осмиот ден од денот на објавувањето во
,„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр. 08-8734/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 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 Министерството за труд и социјална
политика
на

Се објавува Одлуката за давање
трајно
користење
на
деловни
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простории на Министерството за труд и
социјална
политика,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 13.11.2019 година.
Бр.09-8735/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
502.
Врз основа на е 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 13.11.2019
година, донесе
Одлука
за давање на трајно користење на
деловни простории на Министерството
за труд и социјална политика
Член 1
Со оваа
Одлука,
Општина
Струмица на Министерството за труд и
социјална политика му дава на трајно
користење деловни простории, запишани
во Имотен лист бр. 13088 КО Струмица, а
опишани во скица, и тоа:
- КП бр. 7034, дел 26, број на
зграда 1, намена В4-10, влез 1, кат 2, број
на посторија ДП 1, место викано Војни
круг, во Струмица, со површина од 18.06
м²;
- КП бр. 7034, дел 26, број на
зграда 1, намена В4-10, влез 1, кат 2, број
на посторија ДП 2, место викано Војни
круг, во Струмица, со површина од 11.56
м² и
- КП бр. 7034, дел 26, број на
зграда 1, намена В4-10, влез 1, кат 2,
тоалет за вработени, број 1, место викано
Војни круг, во Струмица, со површина од
3.80 м².
Член 2
Деловните простории опишани
член 1 од Оваа Одлука се даваат
трајно користење, без надомест, кои
бидаат наменети за отварање

во
на
ќе
на
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специјализиран сервис за психо-социјална
поддршка и советување на жртви на
семејно насилство, а кои ќе бидат
менеџирани
од
страна
на
ЈУ
„Меѓуопштински центар за социјална
работа“ - Струмица
Член 3
Примопредавањето на деловните
простории 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 Општина Струмица,
.еден од Министерството за труд и
социјална политика и еден од ЈУ
„Меѓуопштински центар за социјална
работа“ - Струмица
Член 4
Од денот на примопредавањето на
просториите, 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 5
На корисникот не му е дозволено
да ги издава просториите од член 1 на
оваа Одлука во подзакуп на други физички
или правни лица за вршење на друга
дејност.
Член 6
Правото
на
користење
на
просториите 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 кои
произлегуваат од оваа Одлука, ќе се
регулираат со посебен договор или
меморандум
за
соработка,
помеѓу
Градоначалникот на општина Струмица,
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Министерството за труд и социјална
политика и ЈУ „Меѓуопштински центар за
социјална работа“ – Струмица.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8735/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 објект во населено
место Куклиш на ЈОУДГ „Детска радост “
во Струмица
Се објавува Одлуката за давање
на трајно користење на објект во населено
место Куклиш на ЈОУДГ „Детска радост“
во Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.
Бр.09-8736/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
503.
Врз основа на член 22 став 7 и
член 36 од Законот за локална
самоуправа
(“Службен
весник
на
Република Македонија” број 5/02), член 14
став 7 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), 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. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 ,21/18 и
Службен весник на
Република Северна Македонија бр.
101/19) и член 102-а став 3 од Закон за
заштита на децата ( Службен весник на
Република Македонија бр. 12/14, 44/14,

15.11.2019 год.
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144/14,10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18, 104/2019, 146/2019),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 година,
донесе:
Одлука
за давање на трајно користење на
објект во населено место Куклиш на
ЈОУДГ „Детска радост “ во Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се уредува
давањето на трајно користење, на објект
во населеното место Куклиш, запишан на
Имотен лист број 1817, КО Куклиш, КП бр.
4479 дел 2, бр. на зграда 1, намена
Деловна зграда вон стопанство, влез 1,
кат ПР, со вкупна површина од 214 м2,
сопственост на Општина Струмица, за
вршење дејност на ЈОУДГ „Детска радост“
– Струмица.
Член 2
Објектот опишан во член 1 се
дава на
трајно користење, на ЈОУДГ
„Детска
радост“
–
Струмица,
за
извршување дејност детска градинка, без
надомест.

-

-
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Престане да ја обавува дејноста
во објектот за која е регистриран;
Ако не го користи објектот и
просториите согласно намената
или врши пренамена на објектот;
Ако навремено не ги изврши
тековните активности.
Член 7

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
„Службен гласник на општина Струмица“
Бр.08-8736/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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

Член 3
Примопредавањето на објектот од
член 1 на оваа Одлука ќе се изврши од
Комисија од три члена, формирана од
Градоначалникот на општина Струмица,
од кои еден од ЈОУДГ „Детска радост“ –
Струмица и два од Општина Струмица.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица, во Куклиш

Член 4
ЈОУДГ
„Детска
радост“
–
Струмица, не може објектот да го дава под
закуп и на користење на друго физичко
или правно лице и да го става под
хипотека.

Се
објавува
Одлуката
за
отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица, во Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.

Член 5
Се задолжува Директорот на
ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица, да ги
преземе
сите
потребни
активности
согласно законските прописи со цел
отпочнување со работа на објектот.

Бр.09-8737/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Член 6
Правото на трајно користење на
објектот на корисникот ќе престане
доколку:

504.
Врз основа на член 22 став 7 и
член 36 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02),
член 17 став 7 у став 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), член 102-а
став 3 од Закон за заштита на децата ( Сл.
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весник на Република Македонија бр. 12/14,
44/14, 144/14,10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/2019,
146/2019) и Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на
установите за деца („Службен весник на
РМ бр. 28/14, 40/14, 136/14 и 71/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 година,
донесе:
Одлука
за отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица во Куклиш
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува
отпочнување со работа и вршење на
дејност – детска градинка во објект во
населено место Куклиш,
даден на
користење на
ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица
Член 2
Дејноста на детската градинка е:
Згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст која се организира
за згрижување, престој, нега, исрхана,
воспитно
образовни,
спортско
–
рекреативни,
културно
–
забавни
активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и
за поттикнување на интелектуалниот,
емоционалниот, физичкиот, менталниот и
социјалниот развој на детето до 6 години
живот, односно до вклучување во
основното образование.
Член 3
Директорот на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица се задолжува да ги
преземе сите потребни активности,
согласно законските и подзаконските акти,
со цел усогласување на актите на
градинката, поради отпочнување со
работа во новиот објект.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“, а ќе се применува по
добивањето на Мислење за исполнети
услови од страна на Министерството за
труд и социјална политика.
Бр.08-8737/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

бр. 27

15.11.2019 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, 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 објект во населено
место Муртино на ЈОУДГ „Детска радост “
во Струмица
Се објавува Одлуката за давање
на трајно користење на објект во населено
место Муртино на ЈОУДГ „Детска радост“
во Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.
Бр.09-8738/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
505.
Врз основа на член 22 став 7 и
член 36 од Законот за локална
самоуправа
(“Службен
весник
на
Република Македонија” број 5/02), член 14
став 7 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), 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. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 ,21/18 и
Службен весник на
Република Северна Македонија бр.
101/19) и член 102-а став 3 од Закон за
заштита на децата ( Службен весник на
Република Македонија бр. 12/14, 44/14,
144/14,10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18, 104/2019, 146/2019),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 година,
донесе:
Одлука
за давање на трајно користење во
населено место Муртино на ЈОУДГ
„Детска радост“ во Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се уредува
давањето на трајно користење на дел од
објект во населеното место Муртино,

15.11.2019 год.
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запишан на Имотен лист број 1804, КО
Муртино, КП бр. 4297 дел 2, бр. на зграда
1, намена В4-8, влез 1, кат К1, број 0,
намена на посебен дел од зграда ДП, со
2
вкупна површина од 101 м , сопственост
на Општина Струмица, за вршење дејност
на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица.
Член 2
Објектот опишан во член 1 се
дава на трајно користење на ЈОУДГ
„Детска
радост“
–
Струмица,
за
извршување дејност детска градинка, без
надомест.
Член 3
Примопредавањето на објектот од
член 1 на оваа Одлука ќе се изврши од
Комисија од три члена, формирана од
Градоначалникот на општина Струмица,
од кои еден од ЈОУДГ „Детска радост“ –
Струмица и два од Општина Струмица.
Член 4
ЈОУДГ
„Детска
радост“
–
Струмица, не може објектот да го дава под
закуп и на користење на друго физичко
или правно лице и да го става под
хипотека.
Член 5
Се задолжува Директорот на
ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица, да ги
преземе
сите
потребни
активности
согласно законските прописи со цел
отпочнување со работа на објектот.
Член 6
Правото на трајно користење на
објектот на корисникот ќе престане
доколку:
- Престане да ја обавува дејноста
во објектот за која е регистриран;
- Ако не го користи објектот и
просториите согласно намената
или врши пренамена на објектот;
- Ако навремено не ги изврши
тековните активности.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
„Службен гласник на општина Струмица“
Бр.08-8738/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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,
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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 Одлуката за
отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица, во Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица, во Муртино,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.
Бр.09-8739/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
506.
Врз основа на член 22 став 7 и
член 36 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02),
член 17 став 7 у став 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), член 102-а
став 3 од Закон за заштита на децата ( Сл.
Весник на Република Македонија бр.
12/14, 44/14, 144/14,10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18,
104/2019, 146/2019) и Правилникот за
стандардите и нормативите за вршење на
дејноста на установите за деца („Службен
весник на РМ бр. 28/14, 40/14, 136/14 и
71/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 година,
донесе:
Одлука
за отпочнување со работа и вршење на
дејноста - детска градинка на ЈОУГД
„Детска Радост“ Струмица, во Муртино
Член 1
Одлуката се донесува за отпочнување со
работа и вршење на дејноста на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица – детска
градинка во дел од објект запишан на
Имотен лист број 1804,
дел 2,
во
2
површина од 101 м на КП бр. 4297 во
КО Муртино.
Член 2
Дејноста на детската градинка е:
Згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст која се организира
за згрижување, престој, нега, исрхана,
воспитно
образовни,
спортско
–
рекреативни,
културно
–
забавни
активности, мерки и активности за
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подобрување и зачувување на здравјето и
за поттикнување на интелектуалниот,
емоционалниот, физичкиот, менталниот и
социјалниот развој на детето до 6 години
живот, односно до вклучување во
основното образование.
Член 3
Директорот на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица се задолжува да ги
преземе сите потребни активности,
согласно законските и подзаконските акти,
со цел усогласување на актите на
градинката, поради отпочнување со
работа во новиот објект.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-8739/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 1735 КО
Свидовица-вон г.р
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 1735 КО
Свидовица-Вон
г.р,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 13.11.2019 година.
Бр. 09-8740/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
507.
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

бр. 27

15.11.2019 год.

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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1735 КО
Свидовица-вон г.р
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.
1735
КО Свидовица - вон г.р, во
сопственост на Република Северна
Македонија.
Објектот на КП бр. 1735 КО
Свидовица, според УПС за с. Свидовица.
се наоѓа вон градежниот опфат,
во
сопственост на Тодор Бајрактаров од
Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр.166.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-8740/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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

Решение
за објавување на Одлука за усвојување на
ЛОД - Методологија - Проект за јакнење
на локалната демократија
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување на ЛОД - Методологија -

15.11.2019 год.
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Проект
за јакнење на локалната
демократија, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.

на Статутот на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.

Бр.09-8741/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Бр.09-8742/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р
...................................

508.
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 13.11.2019 година, донесе

509.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 136 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 13.11.2019 година, донесе:

Одлука
за усвојување на ЛОД - Методологија Проект за јакнење на локалната
демократија

Одлука
за пристапување кон измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица

Член 1
Се
усвојува
ЛОД
–
Методологијата - Проектот за јакнење на
локалната демократија.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
ЛОД – Методологијата - Проектот за
јакнење на локалната демократија.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8741/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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
пристапување кон измена и дополнување
на Статутот на општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
пристапување кон измена и дополнување

Член 1
Се пристапува кон измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица.
Член 2
Измените и дополнувањата во
Статутот на општина Струмица се
однесуваат на Глава III, каде што по точка
4 се додава нова точка 5 со нови 7 члена и
тоа: 50-а, 50-б, 50-в, 50-г, 50-д, 50-ѓ и 50-е.
Член 3
Се задолжува Комисијата за статут
и прописи да ги разгледа и пред Советот
да се произнесе по предлозите, а по свое
видување да достави и други предлози за
измена и дополнување на Статутот на
Општина Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8742/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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,
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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 Одлуката за
доделување парична помош на
Демирјаша Шавлев од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување
парична
помош
на
Демирјаша
Шавлев
од
Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.
Бр.09-8743/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
510.
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 13.11.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Демирјаша Шавлев од Струмица
Член 1
На
Демирјаша
Шавлев
од
Струмица, ул. „5-ти Ноември“ бр. 92 му се
доделува парична помош во вкупен нето
износ од 100.000,00 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.08-8743/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

бр. 27

15.11.2019 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, 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 ДПТУ
Сапунџиеви КВ ДООЕЛ од с.Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на ДПТУ
Сапунџиеви КВ ДООЕЛ од с.Вељуса,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.
Бр.09-8744/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
511.
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 13.11.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на ДПТУ
Сапунџиеви КВ ДООЕЛ од с.Вељуса
Член 1
На ДПТУ Сапунџиеви КВ ДООЕЛ
од с.Вељуса, му се доделува парична
помош во вкупен нето износ 100.000,00
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.08-8744/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

15.11.2019 год.
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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 Одлуката за
утврдување на приоритетен проект за
изработка на проектна документација за
изработка на атмосферски
канализационен систем за населено место
Муртино – Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритетен проект за
изработка на проектна документација за
изработка
на
атмосферски
канализационен систем за населено место
Муртино – Општина Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 13.11.2019 година.
Бр.09-8745/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
512.
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 13.11.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритетен проект
за изработка на проектна
документација за изработка на
атмосферски канализационен систем
за населено место Муртино – Општина
Струмица
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за изработка на проектна документација
за
изработка
на
атмосферски
канализационен систем за населено место
Муртино - Општина Струмица
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Член 2
Со
утврдениот
приоритетен
Проект ќе се аплицира на Проект
„Градење капацитети кај општините за
имплементација на проекти“ (Развој на
техничка документација за финансирање
инфраструктурни проекти од национални
и меѓународни развојни фондови) за
добивање средства од фондот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-8745/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 Решението за
предлагање член во Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Струмица
Се
објавува
Решението
за
предлагање член во Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Струмица, донесено на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 13.11.2019 година.
Бр.09-8746/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
513.
Врз основа на член 183 став 3 и 5
од Законот за социјалната заштита
(„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 13.11.2019
година, донесе
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Решение
за предлагање член во Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струмица
1. За член во Управниот одбор на
Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа Струмица,
од
Општина Струмица се предлага:
-

Зоран Буралиев, економист вработен во Општина Струмица
како самостоен референт за
здравство, социјална заштита и
заштита на децата.

2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-8746/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 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 13.11.2019 година.
Бр.09-8747/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

бр. 27

15.11.2019 год.

514.
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 13.11.2019 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата на Општина Струмица за
работа со облиците на месна
самоуправа во 2019 година
1. Во Програмата на Општина
Струмица за работа со облиците на месна
самоуправа во 2019 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 20/18
и 19/19) 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
„3.176.439 денари “,
се заменува со
износот „176.439 денари “.
Во табелата:
Во
Програма
ДА
Месна
самоуправа (капитални објекти) износот
„3.176.439 денари“ се заменува со износот
„176.439 денари“.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8747/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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

15.11.2019 год.
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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 13.11.2019 година.
Бр.09-8759/2
Општина Струмица
14.11.2019 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...................................
515.
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 190/16),
член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
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 и 16/19, Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 13.11.2019 година, донесе
енари.
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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“ бр. 20/18 и 19/19) 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 „ 57.493.000,00 денари“ денари се
заменува со износот „57.813.000,00
денари“
2. Во Програмата: ГА: Нова
населба во турско маало
износот од
“2.319.680,00 денари, се
заменува со
износот „1.319.680,00 денари“.
3. Во Програмата ЈЕ: Изградба на
простор за паркирање
износот од
„4.800.000 денари“ се брише.
4. Во Програмата ЈИ: Изградба на
системи за одведување и прочистување
на води износот од „31.604.430 денари“
се заменува со износот 37.604.430,00 д

Во табелата
ред.
бр.

Назив на активноста
Продолжување на канал „Крушевска Република“

14

Се додава

5. Во Програмата ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци) исноосот од
„13.430.000 денари“ се заменува со износот „18.430.000 денари“.
Во табелата:
ред.
бр.
3

Назив на активноста
Трансфер до ЈПЕД „Струмица гас“ за гасификација ЈЗУ „Општа
болница – Струмица“

6.
Оваа Програма влегува во
сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.08-8759/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….

Се додава

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
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 13.11.2019 година.
Бр.09-8748/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...................................
516.
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

бр. 27

15.11.2019 год.

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 13.11.2019 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 и 19/19) се
вршат следните измени и дополнувања:
1. Во глава 3: Проектни активности
– распоредување на буџетските средства Програма Г1: Подршка на ЛЕР износот
„10.955.041,оо денари“, се заменува со
износот „10.405.041,оо денари“.

Во табелата
ред.
бр.
14
20

Назив на активноста
Посети на саеми
Организирање на интернационален младински
центар

2. Во глава 4: Финансирање
износот од „10.955.041,оо денари“ , се
заменува со износот „10.405.041,оо
денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8748/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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

Се намалува
Се намалува

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 13.11.2019 година.
Бр.09-8760/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

15.11.2019 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

517.
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 13.11.2019 година, донесе

стр. 71

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 3: Програмата ЈА: Изградба на
јавно
осветлување
износот
од
„12.073.561,оо денари“ се заменува со
износот „16.873.561,оо денари“

Во табелата :
ред. бр.

Назив на активноста

2.

Трансфер до ЈП „Паркиралишта“

3.

Арматури и столбови

Се зголемува
Се зголемува

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

2019 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.

Бр.08-8760/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр.09-8749/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски 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

518.
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 13.11.2019 година, 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
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2019 година

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локаните 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 локаните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за

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“

Стр. 72

Службен гласник на општина Струмица

број 20/18,
19/19 и 25/19) се вршат
следните измени и дополнувања:
1. Во Програмата Ј6: Одржување
и
заштита на локалните патишта и улици и

бр. 27

15.11.2019 год.

регулирање на режим на сообраќај
износот
од „4.800.000 денари“ се
заменува
со
износот
„6.350.000,00
денари“.

Во табелата:
р.б.

Назив на активноста

1

Крпење на ударни дупки

2

Зимско одржување (сол и механизација)

Се зголемува
Се зголемува

2. Во Програмата ЈД: Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
износот не се менува, а во табелата зе врши следното дополнување:
р.б.
30

Назив на активноста
Асфалтирање на улица во Банско од асфалтен пат до
Пеловски Илија (куќен број 15)

3. Оваа Програма влегува во
сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.08-8749/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 измени и
дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2019 година
Се објавува Програмата за измени
и дополнувања
на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2019
година.
Бр.09-8750/2 Општина Струмица
14.11.2019 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.......................................

Се додава

519.
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 13.11.2019 година, донесе
Програма
за измени и дополнувања на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт
и млади во 2019 година
1.Во Програмата за активностите
во областа на спортот и младите во 2019
година „Службен гласник
на општина
Струмица“ бр. 20/18) се вршат следните
измени и дополнувања:
Во глава:
5. Распоредување на буџетските
средства Програма Л0 Спорт: износот од
„13.550.000 денари“, се заменува со
износот 14.350.000,оо денари“.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8750/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

15.11.2019 год.

бр. 27

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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2019 година
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 13.11.2019
година.
Бр.09-8751/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
520.
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 13.11.2019 година, донесе
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 и 19/19)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:

стр. 73

1. Во Програмата В2: Програма за
социјална заштита:
износот
од
„3.550.000,00 денари“ денари се заменува
со износот „1.930.000,оо денари“.
2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8751/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 од
областа на културата во 2019 година
Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
13.11.2019 година.
Бр.09-8752/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

521.
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 13.11.2019 година, донесе

Стр. 74

Службен гласник на општина Струмица

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2019 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2019 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 20/18
и 19/19) се вршат следните измени и
дополнувања:
1. Во глава 4: Распоредување на
буџетските средства, во Програма КА:
Изградба на спомен обележја износот
„1.000.000,оо денари“ се брише.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8752/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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 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
Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
13.11.2019 година.
Бр.09-8753/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

бр. 27

15.11.2019 год.

522.
Врз основа на 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 и 39/16),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.11.2019 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 и 19/19) се вршат следните
измени и дополнувања:
1. Во глава: IV. Финасирање
Износот од “16.850.856,оо денари“
се заменува со износот 20.850.856,оо
денари“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8753/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 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,
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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 Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
Општинската јавна установа - Отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за
2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за работа на
Општинската јавна установа - Отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за
2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.11.2019 година.
Бр.09-8754/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
523.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 13.11.2019 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2020 година
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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 давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за период од
01.01.2019 до 30.09.2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за период од
01.01.2019 до 30.09.2019, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 13.11.2019 година.
Бр.09-8755/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
524.
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 13.11.2019 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за период
01.01.2019 до 30.09.2019

1. Се усвојува Програмата за
годишно работење во 2020 година на
Општинската јавна установа - Отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење „Јоска Свештарот“ Струмица,
донесена од Управниот одбор со Одлука
бр. 01-171/4 од 28.10.2019 година

1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за период од
01.01.2019 до 30.09.2019 година, бр.01697/1 од 21.10.2019 година.

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

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

Бр.08-8754/1 Совет на општина Струмица
14.11.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..

Бр.08-8755/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

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

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одобрување на Планот на програмите за
развој

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Нацрт – Одлуката за за
измена и дополнувањe на Статутот на
општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 13.11.2019 година.
Бр. 09-8756/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

525.
Врз основа на член 52 став 2 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 13.11.2019 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Нацрт – Одлуката за
измена и дополнувањe на Статутот на
општина Струмица
1.Се усвојува Нацрт - Одлуката за
измена
на
Статутот
на
Општина
Струмица.
2. Се задолжува Комисијата за
статут и прописи за наредната седница на
Советот да утврди и достави ПредлогОдлука за измена на Статутот на Општина
Струмица.
Бр. 08-8756/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Maрјан Даскаловски с.р.
………………………

Се
објавува
Заклучокот
за
одобрување на Планот на програмите за
развој, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
13.11.2019 година.
Бр.09-8757/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.
Струмица
..................................

526.
Врз основа на член 21-б став 1 од
Законот за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08,
103/08, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12,
192/15, 167/16) 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, 8/18 и 16/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 13.11.2019 година, донесе:
Заклучок
за одобрување на Планот на
програмите за развој
1.Се
одобрува
програмите за развој.

Планот

на

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-8757/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………….
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 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 третиот квартал од 2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
13.11.2019 година.
Бр.09-8758/2
Општина Струмица
14.11.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
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527.
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 13.11.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2019
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за третиот 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.08-8758/1 Совет на општина Струмица
14.11.2019 год.
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
Струмица
....................................
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528. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Струмица за периодот: 01.01.2019 – 30.09.2019 година
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