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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 Одлуката за  

проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина 

Струмица за 2020 година 
 

 Се објавува Одлуката за  
проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина 
Струмица за 2020 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 
 
Бр.09-6532/2     Општина Струмица 
13.11.2020 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

 
463. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

буџети („Службен  весник  на Република 
Македонија” бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 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, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.11.2020 година, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за проширување и измена на распоредот 

на средствата на Буџетот на општина 
Струмица за 2020 година 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши  
проширување и измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на општина 
Струмица за 2020 година и тоа: 

 
 

Потпрограма 
БУЏЕТ САМОФИ. ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

 

Потставка 
 

       
Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК        
464990 Други трансфери  500.000 0 0 0 0  
ФАА УЛИЦИ ВО ОПшТИНА СТРУМИЦА        
485420 Надомест за одземен имот  -260.000 0 0 0 0  
Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА        
424390 Одржување на други градби  660.000 0 0 0 0  
Ј60   ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
 ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И  УЛИЦИ     

424320 
Одржување на автопати, улици и 
патишта  500.000 0 0 0 0  

ЈАА 
ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПшТИНА  
СТРУМИЦА      

482930 Реконструкција на други објекти  -500.000 0 0 0 0  

ЈИБ 
УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ  
КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА      

482930 Реконструкција на други објекти  -2.600.000 0 0 0 0  
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО        
401130 Основни плати - други вработени  0 0 441.092 0 0  
401310 Персонален данок на доход од плата  0 0 36.427 0 0  
402110 Основни придонеси за ПИО  0 0 145.279 0 0  
402210 Основни придонеси за здравство  0 0 78.993 0 0  

402220 
Основен придонес за професионално 
заболувањ  0 0 5.151 0 0  

402310 
Основни продонеси до Агенцијата за 
вработување  0 0 15.455 0 0  
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К20 

 
МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА  
ДЕЈНОСТ       

401130 Основни плати - други вработени  0 0 80.873 0 0  
401310 Персонален данок на доход од плата  0 0 6.679 0 0  
402110 Основни придонеси за ПИО  0 0 26.994 0 0  
402210 Основни придонеси за здравство  0 0 14.677 0 0  

402220 
Основен придонес за професионално 
заболувањ  0 0 957 0 0  

402310 
Основни продонеси до Агенцијата за 
вработување  0 0 2.872 0 0  

 
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ        
401130 Основни плати - други вработени  0 0 -3.580.000 0 0  
402110 Основни придонеси за ПИО  0 0 220.000 0 0  
421110 Електрична енергија  0 0 228.092 0 0  
421120 Водовод и канализација  0 0 240.000 0 0  
421210 Централно греење  0 0 400.000 0 0  
421390 Други трошоци за комуникација  0 0 100.000 0 0  
423110 Канцелариски материјали  0 0 125.025 0 0  
423210 Материјали за АОП  0 0 30.000 0 0  
423310 Униформи  0 0 50.000 0 0  

423910 
Други материјали за специјална 
намена  0 0 50.000 0 0  

424110 
Поправки и сервисирање на лесни 
возила (вклуч  0 0 100.000 0 0  

424210 Одржување на згради  0 0 3.483.673 0 0  

424420 
Поправки и одржување на софтверска 
и хардвер  0 0 74.000 0 0  

424440 Поправки и одржување на друга опрема 0 0 60.000 0 0 
425130 Изнајмување на друг тип на простор 0 0 10.000 0 0 

425190 
Изнајмување на друга опрема и опрема за 
специј 0 0 25.000 0 0 

425250 Осигурување на недвижности и права 0 0 -7.101 0 0 
425310 Правни услуги 0 0 15.000 0 0 

425410 
Плаќања за здравствени организации од 
Минист 0 0 15.000 0 0 

425420 Примарна здравствена заштита 0 0 -5.320 0 0 

425720 
Услуги за развој на наставниот план и 
програма 0 0 120.000 0 0 

425760 Превозни услуги во образованието 0 0 -742.251 0 0 
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање 0 0 -2.127 0 0 
425970 Консултантски услуги 0 0 19.000 0 0 
425980 Надзор над одржување на изградбата 0 0 16.000 0 0 
425990 Други договорни услуги 0 0 81.009 0 0 
426310 Семинари и конференции 0 0 40.000 0 0 
426410 Објавување на огласи 0 0 70.000 0 0 
427110 Привремени вработувања 0 0 199.000 0 0  

 
Н20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ      
401130 Основни плати - други вработени 0 0 122.665 0 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 974.773 0 0 
423610 Наставно-образовни помагала 0 0 1.000.000 0 0 
424210 Одржување на згради 0 0 1.220.000 0 0 

424420 
Поправки и одржување на софтверска и 
хардвер 0 0 410.000 0 0 

424440 Поправки и одржување на друга опрема 0 0 212.000 0 0 
425760 Превозни услуги во образованието 0 0 -3.097.438 0 0 
427110 Привремени вработувања 0 0 -200.000 0 0  
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В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ     
 
 

401130 Основни плати - други вработени 0 0 -300.000 0 0 
401310 Персонален данок на доход од плата 0 0 -100.000 0 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 -105.000 0 0 
402210 Основни придонеси за здравство 0 0 -30.000 0 0 

402220 
Основен придонес за професионално 
заболување 0 0 -12.000 0 0 

402310 
Основни продонеси до Агенцијата за 
вработување 0 0 -3.000 0 0 

427110 Привремени вработувања 1.700.000 0 550.000 0 0 
А00        СОВЕТ НА ОПШТИНА      

741120 
Блок дотација на општина по одделни 
намени 0 0 2.931.449 0 0 

       

  0 0 5.862.898 0 0 
   

 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“ и станува составен 
дел на Буџетот на општина Струмица за 
2020 година.  
 
Бр.08-6532/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Одлуката за  одобрување 
трансфер  на финансиски средства  на ЈЗУ 

„Општа болница“  Струмица   
 
 

Се објавува Одлуката за 
одобрување трансфер на финансиски 
средства  на ЈЗУ „Општа болница“  
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.11.2020 година. 
 
   Бр.09-6533/2           Општина Струмица 
  13.11.2020 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 
 

 
 
464. 
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 
12.11.2020 година, донесе 

 
О д л у к а  

за одобрување трансфер  на 
финансиски средства  на ЈЗУ „Општа 

болница“  Струмица   
 

Член1 
 

 Се  одобрува   транфер на  
финансиски  сретства, на ЈЗУ „Општа 
болница“ Струмица во износ од 1.000.000 
,оо денари за набавка на опрема и 
материјали потребни за справување со 
пандемијата од „Ковид -19“. 

 
Член 2 

 Финансиските сретства наведени во 
член 1 од оваа Одлука да се издвојат од 
Буџетот на општина Струмица за 2020 
година и тоа: 500.000,оо денари од сметка 
464 - Програмата Д0 – Градоначалник и 
500.000,оо денари од сметка 412 - 
Програмата А0 – Совет на општина 
Струмица. 

Член 3 
 

  Оваа Одлука влегува во сила по  
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.08-6533/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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, 16/19 и 29/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

согласност  за издавање под закуп на 
објекти во  сопственост на општина 

Струмица 
 

Се објавува Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во  сопственост на општина 
Струмица од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 

 
  Бр.09-6534/2      Општина Струмица 
  13.11.2020 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

465. 
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 
12.11.2020 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за давање на согласност за издавање 

под закуп на објекти во  сопственост на 
општина Струмица 

 
 

Член 1 
 

Се дава согласност за издавање 
под закуп на објекти во сопственост на 
општина Струмица и тоа: 

 
  1. Деловна просторија, заведена во 
Имотен лист бр.571, м.в Село, КП бр.555, 
КО Сачево,  во површина од 197 м2; 
 2. Деловна просторија, заведена во 
Имотен лист бр.43, КП бр.555, КО Сачево 
лоцирана во Месна заедница с.Сачево, во 
површина од 40 м2 ; 

 3. Помошна просторија (П), 
заведена во Имотен лист бр.1804, 
м.в.Село, КП бр.4306, КО Муртино, во 
површина од 90 м2; 
 4. Помошна просторија (П), 
заведена во Имотен лист бр.61650, 
м.в.Село, КП бр.4448, КО Муртино, во 
површина од 20 м2; 
 5. Деловна просторија (ДП), 
заведена во Имотен лист бр.1804, 
м.в.Село, КП бр.4306, КО Муртино, во 
површина од 129 м2; 
 6. 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, со 
површина од 88 м2; 
 7. 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 Добрејци,  со 
површина од 54 м2“; 
 8. Деловна проторија (ДП), 
заведена во Имотен лист бр.1824, 
м.в.Село, КП бр.3157, КО Банско, во 
површина од 494 м2; 
 9. Помошни површини (ПП), 
заведена во Имотен лист бр.1824, 
м.в.Село, КП бр.3157, КО Банско, во 
површина од 113 м2; 
 10. Помошна просторија (П),  
заведена во Имотен лист бр.1824, 
м.в.Село, КП бр.3157, КО Банско, во 
површина од 20 м2; 
 11. Дел од објект, заведен во 
Имотен лист бр. 1824, КП бр. 3157, КО 
Банско, со површина од 217 м2; 
 12. Помошна просторија (ПО), 
заведена во Имотен лист бр.1225, 
м.в.Село, КП бр.5040, КО Куклиш, во 
површина од 86 м2. 
 13. Деловна зграда вон стопанство 
(ПР),  заведена во Имотен лист бр.1225, 
м.в.Село, КП бр.5040, КО Куклиш, во 
површина од 86 м2; 
 14. Деловна зграда вон стопанство 
(ПР), заведена во Имотен лист бр.1225, 
м.в.Село, КП бр.4480/1, КО Куклиш, во 
вкупна површина од 921 м2 – се издава дел 
во површина од 64 м2; 
 15. Деловна просторија, заведена 
во Имотен лист бр.1225, КП бр.4456, КО 
Куклиш, лоцирана во Месна Заедница 
с.Куклиш, во површина од 120 м2; 
 16. Магацински простор, заведен во 
Имотен лист бр.1225, КП бр.4455/1, КО 
Куклиш лоциран во Месна заедница с. 
Куклиш, во површина од 150 м2; 
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 17. Магацински простор, заведен во 
Имотен лист бр.1225, КП бр.4457, КО 
Куклиш лоциран во Месна Заедница с. 
Куклиш, во површина од 180 м2; 
 18. Деловна просторија, заведена 
во Имотен лист бр.67, КП бр.569, лоцирана 
во Дом на култура  во с.Рич, со површина 
од 25 м2; 
 19. Деловна просторија, лоцирана 
во Месна заедница с.Попчево, во 
површина од 77 м2; 
 20. Објект во поранешна касарна 
„11 Октомври“ (Инкубатор) во КО 
Струмица, запишани во ИЛ бр.13088 и тоа: 

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

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

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

 21. Деловна просторија, заведена 
во Имотен лист  бр.8640, КП бр.873, КО 
Струмица, лоцирана во Четврта урбана 
заедница „Чифлик“, на ул. „Солунска“ - 
Струмица, во површина од 74 м2; 
 22. Објект на Осма урбана 
заедница, КП бр.4934, КО Струмица, ул. 
„Димитар Влахов“, Струмица, во површина 
од 75 м2. 

 
Член 2 

 
Објектите  наведени во  член 1  на 

оваа Одлука, ќе се издаваат под закуп по 
пат на електронско јавно наддавање, со 
објава во  електронскиот систем за јавно 
наддавање, во два дневни весника што се 
издаваат на македонски јазик и еден 
дневен весник што  се издава на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните,  кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик. 

 
Член 3 

 
Висината на месечната закупнина 

на недвижните ствари  ќе се утврди врз 
основа на проценетата вредност согласно 
Законот за процена. 

 
Член 4 

 
Постапката за електронско јавно 

наддавање за издавање на објектите од 
член 1 на  оваа Одлука,  ќе ја спроведе 
Комисијата за располагање со движни и 
недвижни ствари, формирана од страна на 
градоначалникот на Општина Струмица. 

 
Член 5 

 
Со стапувањето во сила на оваа 

Одлука, престанува да важи Одлуката за 
давање на согласност за издавање под 
закуп на објекти во сопстевност на општина 
Струмица, („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр.2/18), Одлука  за 
дополнување на Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во сопственост на општина 
Струмица, („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр.16/2019) и Одлука  за 
дополнување на Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во сопственост на општина 
Струмица, („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр.27/2019). 

 
Член 6 

 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
,„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6534/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Одлуката  за основање на 

заедничко јавно претпријатие за 
заловување и третман на бездомни кучиња 

 
 

Се објавува Одлуката  за основање 
на заедничко јавно претпријатие за 
заловување и третман на бездомни кучиња, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.11.2020 
година. 

 
   Бр.09-6535/2              Општина Струмица 
  13.11.2020 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
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 466. 
 

Врз основа на член 18 став 3 од 
Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. 
весник на РМ бр.79/09), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
( Сл. веснник  на РМ бр.05/02) член 1, 9 и 10 
од Законoт за јавните претпријатија (Сл. 
Весник на РМ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.11.2020 година, донесе 
 

 
О д л у к а 

за основање на заедничко јавно 
претпријатие за заловување и третман 

на бездомни кучиња 
 
 
 

Член 1 
  

Со оваа Одлука се основа 
заедничко јавно претпријатие за општините 
Богданци, Босилово, Валандово, Василево, 
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, 
Радовиш и Струмица за заловување и 
третман на бездомни кучиња. 

 
Член 2 

 
Заедничкото јавно претпријатие е 

со назив Јавно претпријатие за заловување 
на бездомни кучиња „Астра-Луна“ - 
Струмица, (фирма) со скратен назив ЈПЗБК  
„Астра-Луна“ – Струмица. 

Седиште на Заедничко јавно 
претпријатие е во Струмица, во 
Индустриска зона Сачево. 
 

Член 3 
 

Средства за основање и почеток со 
работа на претпријатието се во висина од 
1.924.200,00 денари во опрема.  
 

Член 4 
 

Средствата за финансирање и 
редовно работење на Заедничкото јавно 
претпријатие  ќе се обезбедат од : 

- Буџетите на општините основачи на 
претпријатието соодветно и 
пропорционално од секоја општина за 
што секој Совет на општината ќе донесе 

посебна одлука по предлог на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион, 

- Од донации и спонзорства, 
- Од давање на услуги за кои е основано 

прептпријатието. 
 

Член 5 
 

Советите на општините основачи на 
Заедничкото јавно претпријатие со посебен 
акт ќе ги утврдат висината на средствата за 
финансирање на Заедничкото јавно 
претпријатие, најдоцна во рок од 60 дена од 
донесувањето на оваа одлука. 
 
 

Член 6 
 

Дејноста на Заедничкото јавното 
претпријатие е заловување и третман на 
бездомни кучиња на подрачјето на 
општините основачи на оваа претпријатие, 
односно подрачјата на општините 
Богданци, Босилово, Валандово, Василево, 
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, 
Радовиш и Струмица. 
 Согласно националната 
класификација на дејности на Заедничкото 
јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња, ќе врши  претежна 
дејност - 75.0 ветеринарна дејност 
утврдена вo НКД како комунална дејност и 
тоа: 
 
 

- Преземање на соодветни мерки се со 
цел ефикасна заштита на 
бездомните кучиња; 

- Редовно хранење и напојување 
доколку е неопходно лекување на 
кучињата; 

- Вршење контрола на бездомни 
кучиња во општините од 
Југоисточниот регион; 

- Привремено сместување во 
прифатилиштето каде доколку е 
потребно да се кастрираат, 
здравствено да се третираат, да се 
изврши здравствена заштита и тест 
за социјализација согласно 
прописите од областа на 
ветеринарното здравство по што 
истите треба да се вдомат или 
вратат во областа од каде биле 
заловени; 

- Вршење на еутаназација; 
- Одбележување на бездомните 

кучиња со микрочип за 
идентификација;  
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- Да се применуваат и други методи за 
контрола на бездомните кучиња во 
Југоисточниот регион; 

- Изготвување на повеќегодишен план 
и програма врз основа на кој ќе се 
врши контрола на бездомните 
кучиња и истата да се достави до 
Агенцијата за храна и ветеринарство 
на одобрување. 

 
Заедничкото јавно претпријатие не 

може да врши промена на дејност, статут, 
називот и седиште без согласност на 
основачите. 
 

Член 7 
 

Заедничкото јавно претпријатие се 
организира на начин што ќе обезбеди: 

- Техничко – технолошко и економско 
единство на системот; 

- Ефикасност и транспарентност во 
работењето; 

- Развој и усогласеност на сопствениот 
развој со вкупниот стопански развој; 

- Заштита и унапредување на добрата од 
општ интерес; 

- Трајно, уредно и квалитетно 
задоволување на потребите на 
корисниците на производи и услуги и  

- Самостојност и еднаквост во рамките на 
системот и функционална  поврзаност со 
другите системи во земјата и светот. 

 
Член 8 

 
  Заедничкото јавно претпријатие се 
организира како единствено јавно 
претпријатие се можност да формира 
подружница, ако се утврди потреба за што 
Управниот одбор  на претпријатието ќе 
донесе посебна одлука на која основачите 
ќе даде согласност. 
 

Член 9 
 

Се ОВЛАСТУВА лицето Софче 
Јанева  од Струмица, ул. „Јанко Цветинов“ 
бр. 16,  да ги  извршува работите на 
Заедничкото јавно претпријатие до 
неговото конституирање. 
 Овластеното лице ќе ги врши 
работите за запишување на Заедничкото 
јавно претпријатие во Централен Регистар 
на РСМ и ќе ги превземе сите мерки и 
активности за упис во  Централен Регистар 
на РСМ во согласност со законите се до 
избор на директор на заедничкото јавно 
претпријатие. 
 

 

Член 10 
 

Органите на Заедничкото јавно 
претпријатие се: Управен одбор, Надзорен 
одбор за контрола на материјално – 
финансиското работење  и Директор.  

 
Член 11 

 
Управниот одбор  на Заедничкото 

јавното претпријатие се состои од пет (5) 
члена. Во Управниот одбор основачот 
именува односно разрешува претставници 
од редот на афирмирани и познати 
стручнаци во областа на предметот на 
работењето на Заедничкото јавно 
претпријатие, имајќи во предвид соодветна 
и правична застапеност на припадниците 
на сите заедници. 

Членовите на Управниот одбор се 
именуваат со мандат од четири (4) години. 

Членовите на Управниот одбор ги 
именува и разрешува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион. 
 

Член 12 
 

   Управиот одбор на Заедничкото 
јавното претпријатие ги има сите 
овластувања да презема мерки кои се 
потребни и корисни заради постигнување 
на целите на јавното претпријатие во 
согласност со законот: 
 

1. Го донесува Статутот на заедничкото 
јавно претпријатие; 

2. Ја усвојува Програмата за работа и 
развој на Заедничкото јавно 
претпријатие;  

3. Ја утврдува деловната политика; 
4. Ја усвојува Годишната завршна 

сметка на Заедничкото јавно 
претпријатие; 

5. Го усвојува Извештајот за работењето 
на Заедничкото јавно претпријатие; 

6. Одлучува за употребата на средства 
остварени со работењето на 
заедничкото јавното претпријатие и 
покривање на загубите; 

7. Ги донесува Одлуките за инвестиции; 
8. Ги утврдува цените на производите и  

услугите; 
9. Одлучува за Внатрешната 

организација на Заедничкото јавното 
претпријатие; и  

10. Врши други работи утврдени со актот 
за основање и статутот на 
заедничкото јавно претпријатие. 
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Член 13 
 

Управниот одбор може полноправно 
да работи и одлучува доколку се присутни 
повеќе од половината членови на 
Управниот одбор. 
 Одлуките на Управниот одбор се 
сметаат за донесени ако за нив гласале 
повеќе од половината од сите членови на 
Управниот одбор. 
 

Член 14 
 

За вршење контрола на 
материјално – финансиското работење на 
Заедничкото јавно претпријатие се 
формира Надзорен одбор за контрола на 
материјалното – финансиско работење  
составен од пет (5) члена. 
  Членовите на надзорниот одбор ги 
именува и разрешува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион на предлог 
на Советите на општините основачи. 
 За членови на Надзорниот одбор 
можат да се именуваат лица со високо 
образование, кои поседуваат знаење и 
искуство особено од дејноста на 
финансиското и сметководственото 
работење. 
 

Член 15 
 

Директорот го избира 
градоначалникот на општината на чие 
подрачје е седиштето на зедничкото јавно 
претпријатие по предлог од комисија од три 
члена,  која ќе  ги разгледува пристигнатите 
пријави формирана  од  Советот за развој 
на Југоисточниот плански регион во 
постапка утврдена со закон. 
 

Член 16 
 

Конституирањето на органите на 
Заедничкото јавно претпријатие ќе се 
изврши во рок од шеесет  (60) дена од 
денот на отпочнување на оваа Одлука. 

 
Член 17 

 
Управниот одбор  во рок  од шеесет 

(60) дена од денот на неговото 
конституирање ќе го донесе Статутот на 
Заедничкото јавно претпријатие на кое 
согласност даваат основачите на советите 
на општините Богданци, Босилово, 
Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, 
Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица. 

Со статутот на Заедничкото јавното 
претпријатие поблиску ќе се уреди 
организацијата, управувањето и 

раководењето со заедничкото јавно 
претпријатие, општите акти и постапката за 
нивното донесување, како и други прашања 
од значење за заеднилкото јавно 
претпријатие. 
 

Член 18 
 

Одлуките на органите на 
Заедничкото јавно претпријатие ќе се 
спроведуваат на едниствен начин за 
оснoвачите. 

 
Член 19 

 
Заедничкото јавно претпријатие за 

обврските во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

Заедничкото јавно претпријатие со 
својство на правно лице се стекнува со 
денот на уписот во трговскиот Регистар. 

 
 

Член 20 
 

Оваа Одлука влегува во сила  со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“, а ќе се применува 
откако сите десет општини основачи ќе 
донесат одлука за основање на Заедничко 
јавно претпријатие. 
 
 
Бр.08-6535/1   Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 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 донесување на Измена и дополнување  
на Детален урбанистички план за  дел од 

блок 37, УЕ 5  во  град Струмица  (плански 
период  2019-2024) 

 
 

Се објавува Одлуката за 
донесување на Измена и дополнување  на 
Детален урбанистички план за  дел од блок 
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37, УЕ 5  во  град Струмица  (плански 
период  2019-2024), донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.11.2020 година. 

 
 

   Бр. 09-6536/2          Општина Струмица 
  13.11.2020 год.          Градоначалник,  
  С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

467. 
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 12.11.2020 година, 
донесе:  

 
 

О д л у к а 
за донесување на Измена и 

дополнување  на Детален урбанистички 
план за  дел од блок 37, УЕ 5  во  град 
Струмица  (плански период  2019-2024) 

 
 

Член 1 
 

Се донесува  Измена и 
дополнување  на Детален урбанистички 
план за дел од блок 37, УЕ 5    во  град 
Струмица  (плански период  2019-2024)  
помеѓу: улица „Број 14“, улица „Број 17“ ,  
улица „Број 2“ и ул. „Моша Пијаде“, во 
Струмица.   
 

Член 2 
 

Измената и дополнувањето   на 
Деталниот  урбанистички план за дел од 
блок 37, УЕ 5    во  град Струмица,  е  со 
површина од 3,71 ха и  со   граничен опфат: 
 
- Од западната страна со оска на 
новопланирана ул.„2“; 
- Од источна страна со Ул. „Моша 
Пијаде“ и КП554- КП559; 
- Од јужна страна со оска на 
новопланирана ул.„Бр.17“ 
- Од северна страна со оска на 
новопланирана ул.„Бр.14“ 
 

Член 3 
 

Измената и дополнувањето   на 
Деталниот  урбанистички план за дел од 

блок 37, УЕ 5    во  град Струмица (плански 
период  2019-2024)  е изработена  од ДПГИ 
„Вектор 90“ Томе ДООЕЛ   - Струмица,  со 
техн. број  014-2404/2019 од август 2020  и 
се состои од: 
 
-текстуален дел (документационна основа и 
планска документација) ; 
-графички приказ ((документациона основа 
и планска документација) 

 
Член 4 

 
Измената и дополнувањето  на 

Детален урбанистички план за дел од блок 
37, УЕ 5    во  град Струмица  (плански 
период  2019-2024),  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.08-6536/1    Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Решението за избор на 

командир на Полициската станица од 
општа надлежност во Струмица 

 
 Се објавува Решението за избор на 
командир на Полициската станица од 
општа надлежност во Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 
 
 
  Бр.09-6537/2        Општина Струмица 
 13.11.2020 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 468. 
 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 
33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), 
член 36 став 1 точка 12 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
став 1 точка 35 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 12.11.2020 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на командир на Полициската 

станица од општа надлежност во 
Струмица 

 
 

Член 1 
 

 За командир на Полициската 
станица од општа надлежност во 
Струмица, се избира: 
  

- Тони Никола Божиков  од  с. Дабиле, 
Општина Струмица, со ВСС - 
дипломиран правник  и 28 години 
работно искуство во полиција. 

 
Член 2 

 
 Ова Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6537/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 

одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој 

      
  Се објавува Заклучокот за 
одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.11.2020 година. 
 
    Бр.09-6531/2              Општина Струмица 
   13.11.2020 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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

 
 469. 

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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.11.2020 година, 
донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за одобрување на Предлог - Планот на 

програмите за развој 
   
    
 1.Се одобрува Предлог - Планот на 
програмите за развој. 
 
 2.Одобрениот Предлог – План на 
програмите за развој е составен дел на 
Буџетот на општина Струмица за 2021 
година. 
 
 3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6531/1    Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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, 16/19 и 29/19), 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 2021 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската јавна установа -  Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2021 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.11.2020 година. 
 
  Бр.09-6538/2        Општина Струмица 
 13.11.2020 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 470. 
 
 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 12.11.2020 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Програмата за работа 

на Општинската јавна установа -  
Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2021 година 

 
 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. 01-161/5 од 
28.10.2020 година. 

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

 
Бр.08-6538/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
период од 01.01.2020 до 30.09.2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.11.2020 
година. 
 
 
   Бр.09-6539/2               Општина Струмица 
   13.11.2020 год.              Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

471. 
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 12.11.2020 година, 
донесе 
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З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 

работата на  ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица за периодот од 

01.01.2020 до 30.09.2020 година 
 

1. Се дава согласност на Извештајот 
за работата на  ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица за периодот од 
01.01.2020 до 30.09.2020 година, усвоен од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-736/5 од 
28.10.2020 година. 

 
             2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6539/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Програмата за измена и 

дополнување на Програмата за работа на 
ЈП „Паркиралишта-Струмица“  Струмица за 

2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за работа на 
ЈП „Паркиралишта-Струмица“  Струмица за 
2020 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.11.2020 година. 
 
 
   Бр.09-6540/2               Општина Струмица 
   13.11.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 
 

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

 
 

 
 
472. 
 
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 12.11.2020 година, 
донесе 

 
 

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

измена и дополнување на Програмата за 
работа на ЈП „Паркиралишта-

Струмица“ за 2020 година 
 
 

1.Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година , 
број 01-737/1 од 28.10.2020 година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
 
Бр.08-6540/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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, 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 Одлука за престанување на 
Одлуката за одобрување на бесплатно 

користење на резервирани паркинг места  
од  ЈП „Паркиралишта-Струмица“ 

 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлука за престанување на 
Одлуката за одобрување на бесплатно 
користење на резервирани паркинг места  
од  ЈП „Паркиралишта-Струмица“, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 
 
 
  Бр.09-6541/2              Општина Струмица 
  13.11.2020 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 
 
 

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

473. 
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 12.11.2020 година, 
донесе 

 
 

 
 
 
 

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

престанување на Одлуката за 
одобрување на бесплатно користење на 

резервирани паркинг места  од  ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ 

 
 

1.Се дава согласност на Одлука за 
престанување на Одлуката за одобрување 
на бесплатно користење на резервирани 
паркинг места  од  ЈП „Паркиралишта-
Струмица“ број 02-736/6 од 28.10.2020 
година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6541/1  Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Правилникот за внатрешна 
организација на работни места во ЈОУДГ 

„Детска Радост“ Струмица 
 
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на работни места во ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 
 
 
  Бр.09-6542/2            Општина Струмица 
  13.11.2020 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

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



Стр. 15               Службен гласник на општина Струмица           бр. 29         13.11.2020 год. 
 

474. 
 
Врз основа член 116 став 1 алинеја 

8 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 146/19 и 275/19), член 17 став 7 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 
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 12.11.2020 година, донесе 
 
 
 

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

внатрешна организација на работни 
места во ЈОУДГ „Детска 

Радост“ Струмица 
 
 
 
1. Се дава согласност на 

Правилникот за внатрешна организација на 
работни места во ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица бр. 01-396 од 06.11.2020 
година, донесен со Одлука на Управниот 
одбор  бр. 02-397/1 од 06.11.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.08-6542/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 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 Правилникот за 
систематизација на работни места во 

ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица 
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Правилникот за 
систематизација на работни места во 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.11.2020 година. 
 
 
   Бр.09-6543/2          Општина Струмица 
  13.11.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 475. 
 
 Врз основа член 116 став 1 алинеја 
8 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 146/19 и 275/19), член 17 став 7 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 
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 12.11.2020 година, донесе 
 
 
 
 
 

 
 



13.11.2020 год.             бр. 29       Службен гласник на општина Струмица        стр. 16 
 
 
 

 
 

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

систематизација на работни места во 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица 

 
 
1. Се дава согласност на 

Правилникот за систематизација на 
работни места во ЈОУДГ „Детска 

Радост“ Струмица бр. 01-398 од 06.11.2020 
година, донесен со Одлука на Управниот 
одбор  бр. 02-399/1 од 06.11.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.08-6543/1 Совет на општина Струмица 
12.11.2020 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

__________________________ 
 


