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351.
Врз основа на член 50 став 1 точка
16 и член 63 од “ Законот за локална
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02)
на член 39 од Статутот на општина
Струмица-пречистен текст (“ Сл.гласник
на Општина Струмица“ бр.5/06) во врска
со отварање и затварање на сметки на
буџетски корисници во рамките на
трезорската сметка, глава IV точка 16
алинеја 5 од Упатството за начинот на
трезорско работење (“Сл..весник на
РМ“Бр.219/2018), Градоначалникот на
општина Струмица, дава
Решение
за давање на согласност за отварање
на сметка на СОУ “ Јане Сандански“
Струмица
1. На буџетскиот корисник СОУ
“Јане Сандански“ Струмица му се дава
согласност за отварање на донаторска
сметка 785 за проектот :Платформа со
отворен код за е-учење и тренинг на
ученици
од стручно образование ,
практиканти, дипломирани студенти на
тема: Веб дизајн и развој на истиот, РКБ
06858 , раздел 76601, согласно нивното
барање број 05-9228/1 од 27.11.2019
година.
2. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави
во
“Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.09-9228/2
27.11.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

..........................................
352.
Врз основа на член 115 став 1 и
став 14 од Законот за основното
образование
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија“ бр.
161/2019) и член 39 став 1 алинеја 15 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),
а во врска со член 109 став 6, став 7 и
став 8 од Законот за основното
образование
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија“ бр.
161/2019), и Предлогот од Училишниот
одбор на ООУ „Даме Груев“, с.Куклиш,
Општина Струмица со архивски бр. 09411/19
од
28.11.2019
година,
градоначалникот на општина Струмица, на
ден 04.12.2019 година, го донесе
следното:
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Решение
за именување директор на ООУ „Даме
Груев“, с. Куклиш, Општина Струмица
1. За директор на ООУ „Даме Груев“, с.
Куклиш
се
именува
Валентина
Пеливанова, дипломиран професор по
одделенска настава;
2. Мандатот на директорот трае
четири години;
3. На лицето кое е избрано за
директор на основното училиште му
мирува работниот однос за време на
вршење на функцијата директор на
основно училиште и има право во рок од
15 дена по престанувањето на функцијата
што ја вршел, да се врати на работа во
училиштето пред да биде избран за
директор. Ако нема слободно работно
место каде што работел пред да биде
избран
за
директор,
лицето
се
распоредува и заснова работен однос на
неопределено
работно
време
на
соодветно работно место за вршење
работи кои одговараат на неговиот вид и
стручна подготовка, во друго училиште на
подрачјето на општината; и
4. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.09-2448/12
Општина Струмица
04.12.2019 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
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.12.2019 година.
Бр.08-9546/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

11.12.2019 год.
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533.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 137 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.12.2019 година, донесе:
Одлука
за измена и дополнување на Статутот
на општина Струмица
Член 1
Во Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, 1/15,
8/18 и 16/19 ) се вршат следните измени и
дополнувања:
Во глава III „Организација и работа
на органите на општината“ се додава
точка 5 „ Локален младински совет на
општина Струмица“ со нови 7 члена и тоа:
50-а, 50-б, 50-в, 50-г, 50-д, 50-ѓ и 50-е кои
гласат:
Член 50-а
Локалниот младински совет на
општина Струмица (во понатамошниот
текст ЛМС) е советодавно тело на Советот
општина Струмица и се основа со цел
младите активно да се вклучат во јавниот
живот на Општината.
Член 50-б
Во рамките на својот делокруг на
работа Локалниот младински совет:
Формулирa и изработува
политики, стручни ставови и едукативни
материјали од области на младинска
политика и други области поврзани со
младите и значајни за младите во
Општина Струмица;
Организира
кампањи,
промотивни активности и активности за
подигнување на јавната свест во области
поврзани со и за младите;
Работи на зајакнување на
капацитетите
на
младите
преку
советувања, обуки и размена на искуства;
видови на едукација од областа на
младинска политика и други јавни
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политики значајни за младите, самостојно
или со други организации и институции;
Соработува
со
универзитети и други образовни и
културни установи, државни институции,
стручни
здруженија,
меѓународни
организации и други организации во
земјата и во странство;
Издава публикации и други
едукативни материјали на теми поврзани
со младински политики и други јавни
политики значајни за младите.
Поттикнува процеси за
креирање на соодветни политики кои
овозможуваат социјален и личен развој на
младите во Општина Струмица;
Застапува и делува во
името на интересите на младите и
младинските
организации
преку
претставување на нивните интереси пред
институциите;
Oбединува
и
развива
капацитети на младинскиот сектор преку
зајакнување и промоција на улогата на
младинските организации;
Промовира
неформално
образование и поттикнува креирање
системи за поддршка на млади на локално
ниво;
Ја унапредува положбата
на младите во општеството преку
промоција и дејствување кон зајакнување
на младинското учество во процесите на
донесување на одлуки и промоција на
младински
активизам,
младинско
информирање и активно граѓанство
помеѓу младите;
Ја унапредува еднаквоста,
третманот на младите, толеранцијата и
демократијата кај и помеѓу младите.
Врши
конкретна
подготовка на младите за потребите на
пазарот на труд и воспоставување врски
со истиот
Член 50-в
Локалниот младински совет има
извршен и надзорен одбор, кој ги избира и
разрешува Советот на општина Струмица,
врз основа на јавен повик.
Извршниот одбор на ЛМС на
општина Струмица има 7 членови, од кои
5 претставници на младински организации
и
другите
форми
на
младинско
организирање, поединци, неформални
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групи,
средношколски
и
студентски
заедници и 2 младински претставници од
партиските подмладоци.
Надзорниот одбор на Локалниот
младински совет е соствен од млади
поединци и брои 3 членови.
Извршниот и надзорниот одбор од
своите редови избираат претседател и
заменик претседател.
Работата
на
членовите на
Извршниот и Назорниот
одбор е
волонтерска.
Член 50-г
Член на Извршен одбор може да
биде избран претставник на организација
или друга форма на здружување на
младите која е член во ЛМС на општина
Струмица.
Од секоја организација или друга
форма на здружување на младите може
да биде избран само еден член во
Извршниот одбор на ЛМС на општина
Струмица.
За член на Извршен одбор може
да
биде
избран
претставник
на
организација или друга форма на
здружување на младите кој е на возраст
од 15 до 29 години, со живеалиште во
Општина Струмица.
Член 50-д
Мандатот
на
членовите
на
Извршниот одбор е две години со можност
за еден реизбор. Мандатот на членовите
на Надзорен одбор е половина од
мандатот на Извршен одбор, без право на
реизбор
Член 50-ѓ
ЛМС
на
општина
Струмица
одржува сединици најмалку еднаш во два
месеца, а за неговата работа се води
записник.
Седниците на ЛМС на општина
Струмица се јавни.
Седниците ги свикува и со нив
претседава претседателот на ЛМС.
Во отсуство на Претседателот со
седниците
раководи
Заменик
претседателот или член кој ќе го избере
Извршниот одбор.
Вонредна седница на Извршниот
одбор задолжително се свикува на барање
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на една третина од членовите на
Извршниот одбор или по иницијатива на
Надзорниот одбор. Барањето се доставува
до Претседателот кој е должен да свика
седница на Извршниот одбор во рок од 10
дена од денот на приемот на барањето.
Претседателот го застапува и
претставува Советот на млади и е должен
да доставува финансиски извештај за
сработеното
до
Градоначалникот
и
Советот на општина Струмица.
Член 50-е
Начинот на работа на ЛМС на
општина Струмица поблиску ќе се уреди
со Деловник за работа на Локалниот
младински совет на Општина Струмица.
Деловникот за работа се донесува
со мнозинство гласови на членовите на
ЛМС на Општина Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавување во „Службен гласник
наОпштина Струмица“

Бр.08-9546/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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
констатирана неправилност поради која
Предлог планот за Измена и дополнување
на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица
нема да биде донесен
Се
објавува
Одлуката
за
констатирана неправилност поради која
Предлог планот за Измена и дополнување

11.12.2019 год.

бр. 29

на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица
нема да биде донесен, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.12.2019 година.
Бр.09-9547/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
534.
Врз основа на член 39 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.12.2019
година, донесе
Одлука
за констатирана неправилност поради
која Предлог-Планот за Измена и
дополнување на дел од ДУП за Блок 41
во Струмица нема да биде донесен
Член 1
Се
констатира
неправилност
поради која Предлог- планот за Измена и
дополнување на дел од ДУП за Блок 41 во
Струмица нема да биде донесен.
Член 2
Констатираната неправилност се
однесува на големата разлика во
решенијата за парцелите означени со
броевите ГП 41.4, ГП 41.5, ГП 41.18, ГП
41.19, како и да се формираат парцелите
ГП 41.2 и ГП 41.3, наведени во планската
документација,
која
планска
документација беше дадена на увид на
јавната презентација и јавната анкета и
финалната верзија која е понудена на
Усвојување.
Член 3
Градоначалникот
на
општина
Струмица е должен во рок од три работни
дена од одржувањето на седницата на
Советот, да ги достави предлог планот и
донесената одлука во електронска форма
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преку
информацискиот
систем
еурбанизам, до органот на државна управа
надлежен за вршење на работите од
областа на уредување на просторот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-9547/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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“ 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
ослободување од плаќање надомест за
утврдување на правен статус на
бесправни објекти
Се
објавува
Одлуката
за
ослободување од плаќање надомест за
утврдување
на
правен
статус
на
бесправни објекти, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.12.2019 година.
Бр.09-9548/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................................
535.
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 10.12.2019 година, донесе

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

бр. 29

11.12.2019 год.

Oдлука
за ослободување од плаќање надомест
за утврдување на правен статус на
бесправни објекти

бесправени објекти, во вкупна вредност
од 2.648.477 денари.

Член 1

Предмет на ослободување од
плаќање надомест за утврдување на
правен статус се бесправни објекти кои
имаат
поднесено
документација
за
утврдување на правен статус, се
предметите под број:

Со
оваа
Одлука
Општина
Струмица ја ослободува Македонска
Православна
Црква
Охридска
Архиепископија, од плаќање надомест за
утврдување
на
правен
статус
на
Уп. бр.
уп. бр.16-3454-БО од 27.10.2011 год.
уп. бр.16-3452 БО од 05.12.2011 год.
УП 1 бр. 20-2981 БО од 25.04.2016 год.
уп.бр.20-2982 БО од 26.01.2017 год.
уп.бр.19-2860 БО од 28.02.2013 год.
уп.бр. 16-660 БО од 10.05.2012 год.
уп.бр. 16-659 БО од 10.03.2012 год.
уп.бр. 16-1400 БО од 06.06.2012 год.
уп.бр. 16-3453 БО од 27.07.2012 год.
уп.бр. 19-3455 БО од 20.07.2015 год.
уп.бр. 16-3450 БО од 19.07.2012 год.
уп.бр. 19-2980 БО од 14.06.2013 год.
уп.бр. 2978 БО од 07.06.2013 год.
уп.бр. 19-2987 БО од 11.06.2013 год.
уп.бр.19-2975 БО од 11.06.2013 год.
уп.бр. 16-3015 БО од 25.10.2011 год.

Член 2

Вредност во
денари
9,405
71,393
123.120
96.188
79.515
773.205
41.040
570.494
126.825
76.950
103.598
114.815
23.940
11.543
9.690
416.756

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“
Бр.08-9548/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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 Програмата за работа на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за работа на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.12.2019
година.
Бр.09-9549/2
Општина Струмица
11.12.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

11.12.2019 год.

бр. 29

536.
Врз основа на член 14 став 2 од
Законот за библиотеките („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и
39/16), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 ,8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.12.2019
година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2020 година
1. Се усвојува Програмата за
работа на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020
година број 01-319/1 од 25.11.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

Службен гласник на општина Струмица

стр. 7

Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.12.2019 година.
Бр.09-9550/2
Општина Струмица
Градоначалник,
11.12.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
537.
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
10.12.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
на Дом за деца и млади„Благој
Мучето“ Струмица за 2020 година
1. Се усвојува Програмата за
работа на Дом за деца и млади„Благој
Мучето“ Струмица за 2020 година број 02138/1 од 27.11.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

Бр.08-9549/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.08-9550/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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 Програмата за работа на
Дом за деца и млади„Благој Мучето“
Струмица за 2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за работа на
Дом за деца и млади „ Благој Мучето“

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 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,

Стр. 8
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донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.11.2019
година.
Бр.09-9551/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
538.
Врз основа на член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Р. 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 10.12.2019 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
за
прифаќање на поголем број на деца од
капацитетот на клон 5 во ЈОУДГ „Детска
радост“Струмица
за
воспитната
2019/2020 година, чиј капацитет е 68 деца;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-9551/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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. 29

11.12.2019 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за
дополнување на Програмата за работа на
ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица
за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Програмата
за
дополнување на Програмата за работа на
ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица
за 2019 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.12.2019 година.
Бр.09-9552/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
539.
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
(„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 10.12.2019
година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
дополнување на Програмата за работа
на ЈП „Паркиралишта - Струмица“Струмица за 2019 година
1.
Се
дава
согласност
за
Програмата
за
дополнување
на
Програмата
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“- Струмица за
2019 година бр. 01-790/1 од 29.11.2019
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9552/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

11.12.2019 год.

бр. 29

Службен гласник на општина Струмица
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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 I 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 I 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Статутарна одлука за
измена на Статутот на ЈПЕД „СтрумицаГас“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за комунални дејности
„Комуналец“- Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Статутарната одлука за
измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.12.2019 година.
Бр. 09-9553/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
540.
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 „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 35/19
), 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 10.12.2019 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Статутарната
одлука за измена на Статутот на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица
1. Се
дава
согласност
на
Статутарната одлука за измена на
Статутот на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица, бр. 02-575/3 од 29.11.2019
година, донесена од Управниот одбор на
ова претпријатие.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-9553/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за комунални дејности
„Комуналец“- Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.12.2019 година.
Бр. 09-9554/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
541.
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 „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 35/19
), 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 10.12.2019 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на
Статутот на Јавното претпријатие за
комунални дејности „Комуналец“Струмица
1.Се дава согласност на
Одлуката за изменување и дополнување
на Статутот на Јавното претпријатие за
комунални
дејности
„Комуналец“Струмица, бр. 02-7456/4 од 02.12.2019
година, донесена од Управниот одбор на
ова претпријатие.
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2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-9554/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 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 Одлука за промена на
Статут ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

542.
Врз основа член 116 став 1 т.1 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18
и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/19) 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 10.12.2019 година,
донесе

Бр.08-9555/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................................
543.
Врз основа на член 10 од
Статутот на Општина Струмица (“Службен
гласник на Општина Струмица” број 5/06),
и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за
начинот, условите и постапката
за
доделување на Годишна општинска
награда “Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици (“Службен гласник на
Општина
Струмица”
број
19/07,23/09,25/09),
Комисијата
за
општествени дејности при Советот на
Општина Струмица на седницата одржана
на 29.11.2019 година, донесе
О д л у к а
за доделување на годишна награда
“Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици” и награда за
животно дело на Општина Струмица
“Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици” за 2019 година
Годишната награда на Општина
Струмица
“Свети
Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици” за
2019 година како признание на Општина
Струмица за посебни остварувања се
доделува на:
1.
2.

3.

4.

5.
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
промена на Статутот ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица

6.
7.

1. Се дава согласност на Oдлуката
за промена на Статутот ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица бр. 02-650/1 од

11.12.2019 год.

05.12.2019 година, донесенa од Управниот
одбор на детската градинка.
2. Овој Заклучок влегува вo сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за промена на
Статутот
ЈОУДГ
„Детска
Радост“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.12.2019 година.
Бр.09-9555/2
Општина Струмица
11.12.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................

бр. 29

8.

Томе Ефтимов – за особен придонес
во областа на науката;
НУЦК „Антон Панов“-Струмица – за
особен придонес во областа на
културата;
ООМУ „Боро Џони“-Струмица - за
особен придонес во областа на
образование и култура;
Симеон Николов – за особен
придонес
во
областа
на
крводарителството и хуманоста;
Здружение на граѓани „ВЕРА“- за
осоен придонес во областа на
социјалната заштита;
Светлана Маџункова - за особен
придонес во областа на медицината
Ристо Тасев- за особен придонес во
областа на новинарството;
Ице Беличев- за особен придонес во
областа на книжевноста.

11.12.2019 год.
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II
Како општествено признание за
вонредно
значајни
остварувања
од
посебен интерес на Општина Струмица и
Република Македонија, се доделува
наградата
“Свети
Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици”
за
животно дело во 2019 година на:
Перо Христов –
за особен
придонес во областа на музичката
уметност.
Наградата за животно дело се
состои од диплома, плакета, бронзен
медал и парични средства во износ од
четири просечни нето плати исплатени во
Република Македонија во претходната
година.
Годишната награда на физички
лица се состои од диплома, плакета и
парични средства во износ од една
просечна нето плата исплатена во
Република Македонија во претходната
година.
Наградата на правни лица се
состои од диплома, плакета и бронзен
медал.

544.
Комисијата
за
општествени
дејности, при Советот на општина
Струмица,
на ден 29.11.2019 година
донесе
Одлука
за доделување награди по
распишаниот награден Конкурс за
литературни творби (поезија),
посветени на градот Струмица
Член 1
Наградите
категории и тоа:
-

се доделуваат во три

Во
категорија
основни
училишта;
Во категорија – средни училишта;
Во категорија – возрасни творци.

Наградите во категорија основни
училишта и категорија - средни училишта
се диплома - материјални во книги, а
наградите во категорија – возрасни творци
се диплома и парични средства и тоа:
-

III
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Струмица”

стр. 11

-

Прва награда во
категорија
возрасни творци 6000 денари;
Втора награда во категорија
возрасни творци 4000 денари; и
Трета награда во категорија
возрасни творци 2000 денари.
I

Бр. 08-8326/28
29.11.2019 год.
Струмица
Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Александар Ненчев с.р .
.......................................

Во категоријата
училишта од 6-9 одд.

–

основни

Со прва награда се наградува:
Кирил Динов - ученик од 6 одд. во ООУ
„Кирил и Методиј“- Иловица;
Со втора награда се наградува:
Ѓорги Георгиев - ученик од 7 одд. во
ООУ „Герас Цунев“ - Просениково;
Со втора награда се наградува:
Гонце Маневска - ученичка од 6 од.во
ООУ „Борис Трајковски“- Моноспитово; и
Со трета награда се наградува:
Невенка Ангова - ученичка од 8 одд. во
ООУ „Герас Цунев“ - Проениково.
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II
Во
категоријата
училишта:
-

11.12.2019 год.

III
–

средни

Со прва награда: Кристина
Маринковска - ученичка од 2
година во СОУ„Никола Карев“Струмица;

-

Со втора награда: Кире Пандев ученик од 2 година во СОУ„Никола
Карев“-Струмица;

-

Со трета награда: Јован Стојков
ученик од 1 година во СОУ „Јане
Сандански“ Струмица.

Во категоријата – возрасни творци:
-

Со прва награда: Наташа Цонева
Лазаревска,
проф.
во
ООУ
„Никола Вапцаров“ - Струмица;

-

Со
втора
награда:
Вера
Кировска од с. Гр. Балдовци;
и
Со
трета
награда:
Дијана
Димитрушева од Струмица

-

Член 2
Наградите ќе се доделат во
Локалната установа библиотека „Благој
Мучето“ Струмица,
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Струмица” .
Бр. 08-8326
03.12.2019 год.
Струмица
Комисијата за општествени
дејности
Претседател,
Александар Ненчев с.р.
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