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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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлука за утврдување на 

приоритетен проект за изработка на 
проектна документација за изработка на 
атмосферски канализационен систем за 

населено место Добрејци – Општина 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
на приоритетен проект за изработка на 
проектна документација за изработка на 
атмосферски канализационен систем за 
населено место Добрејци – Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4378/2          Општина Струмица 
30.07.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 
 
 
 

 
 273. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на приоритетен проект за 
изработка на проектна документација за 

изработка на атмосферски 
канализационен систем за населено 
место Добрејци – Општина Струмица 

 
Член 1  

 Се утврдува приоритет на Проект за 
изработка на проектна документација за 
изработка на атмосферски канализационен 
систем за населено место Добрејци - 
Општина Струмица 

Член 2 
 Со утврдениот приоритетен Проект 
ќе се аплицира на Втор повик 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 
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добивање средства од фондот за техничка 
документација. 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во Сл. гласник на 
Општина Струмица. 
 
Бр.08-4378/1      Совет на општина Струмица 
29.07.2020 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 
 

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

на Измена  и дополна на ДУП за дел од блок 
36,  УЕ  5 во град Струмица  (Општина 

Струмица 2019-2029) 
 

 Се објавува Одлуката за донесување 
на Измена  и дополна на ДУП за дел од блок 
36,  УЕ  5 во град Струмица  (Општина 
Струмица 2019-2029), донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
 
Бр. 09-4379/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.            Градоначалник,  
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 274. 
 Врз основа на член 13 и 44 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 32/20) 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе:  

 
О  д л у к а 

за донесување на Измена  и дополна на 
ДУП за дел од блок 36,  УЕ  5 во град 

Струмица  (Општина Струмица 2019-2029) 
 

Член 1 
 Се донесува  Измена и дополна  на 
ДУП за дел од блок 36, УЕ 5 согласно ГУП на 
град  Струмица, (Општина Струмица -  
плански период:  2019-2029). 
 

Член 2 
 Оваа Измена и дополна  на ДУП за 
дел од блок 36, УЕ 5, е  со површина од 4,88 
ха и  со   граничен опфат: 

- Од западната страна со оска на 
новопланирана ул.„бр. 15“; 

- Од источна страна со оска на 
новопланирана ул. „бр. 3“; 

- Од јужна страна со оска на 
новопланирана ул.„бр. 1“ 

- Од северна страна со оска на 
новопланирана ул.„бр. 17“ 

 
Член 3 

 Измена и дополна  на ДУП за дел од 
блок 46, УЕ 5 согласно ГУП на град 
Струмица, (Општина Струмица, плански 
период: 2019-2029) е изработен од ДПГИ 
„Вектор 90“ Томе ДООЕЛ   - Струмица,  со 
техн. број 015-2404/ 2019 од април 2020 и се 
состои од: 
 -текстуален дел  и графички приказ  
на планските решенија  на опфатот  и 
нумерички дел  со биланси на показатели  за 
планскиот опфат и инфраструктурата. 

Член 4 
 Измена и дополна  на ДУП за дел од 
блок 36, УЕ 5 во град Струмица, (Општина 
Струмица  - плански период 2019-2029),  е 
изработен во четири идентични примероци   
и  се заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот.  

 
Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-4379/1    Совет на општина Струмица 
29.07.2020 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

......................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.2557/2, КП бр.2573 

и КП бр.2558 КО Банско 
 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.2557/2, КП бр.2573 



Стр. 4               Службен гласник на општина Струмица           бр. 22          30.07.2020 год. 
 

 

и КП бр.2558 КО Банско, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр. 09-4380/2         Општина Струмица 
30.07.2020 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
 275. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 
2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 
и 52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе:  
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП 
бр.2557/2, КП бр.2573 и КП бр.2558 КО 

Банско 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
проширување на плански опфат за 
бесправните објекти станбена куќа,  која се 
наоѓа на КП бр.2557/2 и КП бр.2573 КО 
Банско и помошен објект кој се наоѓа на КП 
бр.2558 и КП бр.2573 КО Банско 
. Бесправните објекти на КП бр.2557/2, 
КП бр.2573 и КП бр.2558 КО Банско, според 
УПС за село Банско се наоѓа вон градежниот 
опфат,  на земјиште во сопственост на 
Идризова Есма од с.Банско.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4380/1     Совет на општина Струмица 
29.07.2020 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а       Марjан Даскаловски  с.р. 

......................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 

29/19), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.6599 КО Вељуса 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.6599 КО Вељуса, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.07.2020 
година. 
 
Бр. 09-4381/2               Општина Струмица 
30.07.2020 год.               Градоначалник,  
С т р у м и ц а                 Коста Јаневски с.р. 

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

 276. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 
2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 
и 52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе:  
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП 

бр.6599 КО Вељуса 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
проширување на плански опфат за 
бесправните објекти станбена куќа и 2 
помошни објекти кои се наоѓаат на КП 
бр.6599 КО Вељуса 
 
 Бесправните објекти, станбена куќа и 
2 помошни објекти кои се наоѓаат на КП 
бр.6599 КО Вељуса, според УПС за село 
Вељуса се наоѓа вон градежниот опфат,  на 
земјиште во сопственост на Енџеков 
Димитруш од с.Вељуса.  
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Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.08-4381/1    Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 год.             Претсeдател, 
 С т р у м и ц а     Марjан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 
 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.2218 КО Добрејци 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување на 
плански опфат за КП бр.2218 КО Добрејци, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.07.2020 
година. 
 
Бр. 09-4382/2                Општина Струмица 
30.07.2020 год.                 Градоначалник,  
С т р у м и ц а                 Коста Јаневски с.р. 

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

 277. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 
2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 
и 52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе:  

 
 
 
 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП 

бр.2218 КО Добрејци 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект погон за производство 
кој се наоѓа на КП бр.2218 КО Добрејци 
 Бесправниот објект, погон за 
производство кој се наоѓа на КП бр.2218 КО 
Добрејци, според УПС за село Добрејци се 
наоѓа вон градежниот опфат,  на земјиште 
во сопственост на Жарко Стефановски од 
с.Добрејци и Цреваров Тони од Струмица.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.08-4382/1     Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година  на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица  

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4383/2        Општина Струмица 
30.07.2020 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 278. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица бр. 04-130/1 од 
01.07.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4383/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година  на OОУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица  

 
Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4384/2         Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 
 

 279. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ООУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица бр. 01-252/1 од 
10.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр.08-4384/1   Совет на општина Струмица 
   29.07.2020 год.   Претседател,  
   С т р у м и ц а  Марјан Даскаловскис.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, 8/18,16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ 

„Маршал Тито “ Струмица  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4385/2            Општина Струмица 
30.07.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 
 …………………………… 
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 280. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20)) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица бр. 04-279/1 од 
02.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.08-4385/1    Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година  на OОУ „Сандо  
Масев“ Струмица  

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4386/2                Општина Струмица 
30.07.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

  
 

 
 281. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица бр. 01-310/1 од 
01.07.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4386/1    Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 8/18,16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ „Даме 

Груев“ Куклиш 
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Даме 
Груев“ Куклиш, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4404/2           Општина Струмица 
30.07. 2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 282.  
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ООУ 
„Даме Груев“  Куклиш 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш,  бр. 04-194/1 од 
14.07.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.08-4404/1   Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4387/2        Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 283. 
 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ООУ 

„Маршал Тито“  Муртино 
 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино бр. 04-221/1 од 
07.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр.08-4387/1   Совет на општина Струмица 
   29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ 

„Св.Кирил и Методиј“ Дабиле 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“ Дабиле, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4388/2        Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 284. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“  Дабиле 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиле бр. 01-170/1 од 
30.06.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4388/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ „Герас 

Цунев“ Просениково 
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Герас 
Цунев“ Просениково, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4389/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

  
 285. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково бр. 01-169/1 од 
01.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4389/1  Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на OОУ „Гоце 

Делчев“ Вељуса 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ООУ „Гоце 
Делчев“ Вељуса, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4390/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.  Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

................................... 
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 286. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ООУ 
„Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на ООУ 
„Гоце Делчев“ Вељуса бр. 04-110/1 од 
03.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.08-4390/1   Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 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. 
/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ООМУ „Боро Џони“- 

Струмица за 2021 година 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ООМУ „Боро Џони“- 
Струмица за 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4391/2       Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

  

  
 287.  
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување на ООМУ „Боро Џони“- 
Струмица за 2021 година 

      
  1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување на ООМУ „Боро Џони 
Струмица за 2021 година бр. 01-88/1 од 
01.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4391/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица  
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4392/2        Општина Струмица 
30.07.2020 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

................................. 
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 288. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на  СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица  

      
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица бр. 01-280/1 од 
16.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4392/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на СОУУД 

„Димитар Влахов“ Струмица 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на СОУУД 
„Димитар Влахов“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4393/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

  

 
 289. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на  СОУУД 

„Димитар Влахов“ Струмица  
      

 1.Се дава согласност на  Годишниот план 
за вработување за 2021 година на СОУУД 
„Димитар Влахов“ Струмица бр. 01-524/1 од 
20.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4393/1    Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  во Ученички 

дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година во Ученички 
дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.07.2020 
година. 
 
Бр.09-4394/2       Општина Струмица 
30.07.2020 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

................................ 
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 290. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20) 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година во 
Ученички дом при СОУУД „Димитар 

Влахов“ Струмица 
      
  1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година во 
Ученички дом при СОУУД „Димитар Влахов“ 
Струмица бр. 01-525/1 од 20.07.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4394/1     Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година  на СОУ 

„Никола Карев“ Струмица  
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4395/2       Општина Струмица 
30.07.2020 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

................................ 
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 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 
14/20)  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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2021 година на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица бр. 04-354/1 од 
20.07.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4395/1     Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за периодот 
1-3 месец 2020 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД 
“Струмица гас“ Струмица за периодот 1-3 
месец 2020 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4396/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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



 
30.07.2020 год.             бр. 22       Службен гласник на општина Струмица        стр. 13 

 
  
 292. 
 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, 35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица 

за периодот 1-3 месец 2020 година 
 

 1. Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица 
за периодот 1-3 месец 2020 година, бр.01-
301/1 од 20.07.2020 година. 
    2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   во  
„Службен гласник на општина Струмица”.
   
Бр.08-4396/1      Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за периодот 

1-6 месец 2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за периодот 
1-6 месец 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4397/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

…………………… 
  
  

 
 293. 
 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, 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе: 
 

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

работењето на ЈПЕД “Струмица 
гас“ Струмица за периодот 1-6 месец 2020 

година 
 

 1.Се дава согласност на Извештајот 
за работењето на ЈПЕД “Струмица 
гас“ Струмица за периодот 1-6 месец 2020 
година, бр.01-302/1 од 20.07.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето   во „Службен 
гласник на општина Струмица”.  
  
 Бр.08-4397/1     Совет на општина Струмица 
 29.07.2020 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  

…………………………… 
 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион за  2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за  2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.07.2020 
година. 
 
Бр.09-4398/2            Општина Струмица 
30.07.2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

……………………… 
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 Врз основа на член 26- а од Законот 
за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 
187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 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, 16/19 
и 29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.07.2020 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион за  2019 
година 

    
 1. Се усвојува Годишниот извештај 
за работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за  2019 
година бр.01-128/1 од 11.03.2020 година; 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4398/1     Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за период  1-12 
месец 2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за период 1-12 
месец 2019 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4399/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.              Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

................................... 
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 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, 35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за 

период 1 месец-12 месец 2019 година 
 

 1.Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за 
период 1-12 месец 2019 година, усвоен со 
одлука на Управниот одбор бр.02-1478/3 од 
05.03.2020 год. 2.  Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето   
во „Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4399/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Годишната сметка со 
финансиски извештај за 2019 година на 

ЈПКД,,Комуналец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка со 
финансиски извештај за 2019 година на 
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4400/2               Општина Струмица 
30.07.2020 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

................................. 
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 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, 35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност  на Годишната 
сметка со финансиски извештај за 2019 
година на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица 

      
 1.Се дава согласност Годишната 
сметка со финансиски извештај за 2019 
година на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица, 
бр.02-1478/4 од 05.03.2020 год.  
  2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”.  
  
Бр.08-4400/1   Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III 
месец 2020 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III 
месец 2020 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4401/2            Општина Струмица 
30.07.2020 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 
 
 

 
 297. 
 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, 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 
и 29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.07.2020 година, 
донесе 
 
 

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

работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за период I – III месец 2020 година 

 
 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за период I – III месец 
2020 година број 01-3114/2 од 01.06.2020 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4401/1 Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 16/19 
и 29/19), 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 

01.01.2020 до 31.03.2020 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за период од 
01.01.2020 до 31.03.2020, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.07.2020 година. 
 
Бр.09-4402/2      Општина Струмица 
30.07.2020 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

……………………. 



Стр. 16               Службен гласник на општина Струмица           бр. 22          30.07.2020 год. 
 

 

 
. 
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 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, 35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 
и 29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.07.2020 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

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

за период 01.01.2020 до 31.03.2020 
 
 
 1. Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 
за период од 01.01.2020 до 31.03.2020, 
бр.01-486/1 од 24.07.2020 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4402/1 Совет на општина Струмица 
29.07.2020 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, 
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

01.01.2020 година до 30.06.2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од 
01.01.2020 година до 30.06.2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.07.2020 
година. 
 
Бр.09-4403/2           Општина Струмица 
30.07.2020 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

……………………………. 
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 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, 35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), 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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

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

за периодот од 01.01.2020 година до 
30.06.2020 година 

      
 1.Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈП „Паркира-лишта“ Струмица 
за периодот од 01.01.2020 година до 
30.06.2020 година, усвоен со одлука на 
Управниот одбор бр.02-485/4 од 24.07.2020 
год.  
  2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
  Бр.08-4403/1  Совет на општина Струмица 
  29.07.2020 год.   Претседател,  
  С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
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