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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка
16 и член 63 од Законот за локална
самоуправа“ („Сл.весник на РМ“ бр.5/02)
на член 39 од Статутот на општина
Струмица („Сл.гласник на Општина
Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и
затварање на сметки на буџетски
корисници во рамките на трезорската
сметка, глава IV точка 16 алинеја 5 од
Упатството за начинот на трезорско
работење
(“Сл.весник
на
РМ“
бр.219/2018),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Решение
за давање на согласност за отварање
на сметка на СОУ „Јане Сандански“
Струмица
1. На буџетскиот корисник СОУ
“Јане Сандански“ Струмица му се дава
согласност за отварање на донаторска
сметка 785 за проектот за програмата
ЕРАЗМУС +програмата, регистрационен
број 2020-1-NO01-КА201-076502 , РКБ
06858 , раздел 76601, согласно нивното
барање број 05-233/1 од 18.01.2021
година.
2. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави
во
„Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.05-233/ 2
Општина Струмица
20.01.2021 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
2.
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:
Решение
за објавување на прописите и другите
акти донесени на 43-та седница на
Советот на општина Струмица
I. Се објавуваат
прописите и
другите акти донесени на 43-та седница
на Советот на општина Струмица,
одржана на 28.01.2021 година и тоa:
1. Програма за работа на Советот на
општина Струмица во 2021 година,
бр. 08-525/1 од 28.01.2021 година;.
2. Предлог – План за запишување на
ученици во I година во Средните
општински училишта во Општина
Струмица во учебната 2021/2022
година, бр. 08-526/1 од 28.01.2021
година;
3. Одлука за доделување еднократна
парична помош за новороденче
на
подрачјето
на
Општина
Струмица во 2021 година, бр. 085257/1 од 28.01.2021 година;;
4. Одлука за доделување парична
помош на Здружение на граѓани
„ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица, бр.
08-528/1 од 28.01.2021 година;
5. Одлука за доделување парична
помош на Горгиева Трајанка од с.
Просениково, бр. 08-529/1 од
28.01.2021 година;
6. Одлука за утврдување на режим
на сообраќај
за велосипедскa
патекa во град Струмица, бр. 08530/1 од 28.01.2021 година;
7. Одлука за утврдување потреба од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
усогласување на намената на
градежно земјиште на КП бр. 4528
КО Куклиш,
бр. 08-531/1 од
28.01.2021 година;
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8. Заклучок
за
усвојување
на
Информацијата за состојбата на
јавната безбедност и безбедноста
во сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Струмица
за 2020 година, бр. 08-532/1 од
28.01.2021 година;
9. Заклучок
за
усвојување
на
Извештајот
за
работата
Територијалната професионална
противпожарна
единица
–
Струмица за 2020 година, бр. 08533/1 од 28.01.2021 година; .
10. Заклучок за двање согласност на
Одлуката за утврдување на
вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица, бр. 08534/1 од 28.01.2021 година;
11. Заклучок за двање согласност на
Ценовникот за приклучување на
корисници
на
дистрибивната
мрежа, на ЈПЕД „Струмица-гас“ за
2021 година, бр. 08-535/1 од
28.01.2021 година;
12. Заклучок за двање согласност на
Одлуката за
утврдување на
вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на
вработените во ЈПЕД „Струмицагас“ за 2021 година, бр. 08-536/1 од
28.01.2021 година;
13. Заклучок за двање согласност на
Одлуката за
утврдување на
вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 година, бр. 08537/1 од 28.01.2021 година;
14. Заклучок за двање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
нефактурирање закупнина
и
нефактурирање комунални услуги
на опожарени објекти во ТЦ
„Глобал“ Струмица,
бр. 08-538/1
од 28.01.2021 година;
15. Заклучок за двање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
ослободување од плаќање на
економските
оператори
за
уништување на опожарената стока
од пожарот во ТЦ „Глобал“ на
депонијата
„Шапкар“
кај
Добрашинци, бр. 08-539/1 од
28.01.2021 година; и
16. Заклучок за двање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
пристапување кон Здружение на
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сопственици на дуќани и деловни
простории
во
ТЦ
„Глобал“
Струмица,
бр.
08-540/1
од
28.01.2021 година.
II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 09 - 569/1
Општина Струмица
29.01.2021 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
3.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 05/02) и
член 20 став 1 точка 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,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.01.2021 година,
донесе:
Програма
за работа на Советот на општина
Струмица за 2021 година
Општ дел
Програмата за работа на Советот
на општина Струмица во 2021 година, се
базира на надлежностите на Советот
пропишани со Уставот на Република
Македонија,
Законот
за
локална
самоуправа и другите закони кои се
однесуваат на функционирањето на
локалната самуправа како и Статутот на
oпштина Струмица
и
Деловникот за
работа на Советот на општина Струмица.
Програмата овозможува основни
насоки по кои ќе се раководи Советот,
обезбедува транспарентност, но и простор
за нејзино проширување и дополнување
од овластени предлагачи и
други
заинтересирани субјекти и поединци.
Посебен дел
Јануари – јули 2021 год.
за
јавната
безбедност и безбедноста во
сообраќајот на подрачјето на
општина Струмица за втората
половина од 2020 година
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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2. Завршна сметка на Буџетот на

општина Струмица за 2020
година;
Изработува:
Сектор
за
финансиски прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмицa

3. Извештај

за реализација на
Програмата за уредување на
градежното
земјиште
на
подрачјето
на
Општина
Струмица за 2020 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

4. Извештај

за реализација на
Годишната
програма
за
изградба,
реконструкција,
одржување и заштита
на
локални патишта и улици на
територијата
на
Општина
Струмица за 2020 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата;
Усвојува: Совет на општина
Струмица

5. Извештај

за реализација на
Програмата за одржување на
јавното
осветлување
на
подрачјето
на
општина
Струмица за 2020 година;
Изработува: ЈП „Паркиралишта –
Струмица“
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

6. Извештај

за реализација на
Програмата
за изработка на
урбанистички
планови
во
Општина Струмица за 2020
година;
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Изработува:
Одделение
за
урбанизам
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

7. Извештај

за реализација на
Програмата за одржување на
јавното
зеленило
во
2020
година;
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

8. Извештај

за реализација на
Програмата за одржување на
јавната чистоќа во 2020 година;
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

9. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа
на културата во 2020 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица

10. Извештај

за
реализација
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа
на спорт и млади во 2020
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица

11. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа
на локалниот економски развој и
туризмот во 2020 година
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Изработува: Сектор за локален
економски развој и заштита на
животната средина
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

12. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита во 2020
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува:
Комисија
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина
Струмица

13. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
општина
Струмица
за
поддршката на НВО секторот во
2020 година;
Изработува: Сектор за локален
економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

14. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа
на заштитата и спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2020
година;
Изработува: Одделение за општи
и правни работи и ТППЕ –
Струмица.
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
15. Извештај за реализација на
Програмата за подготовка и
реализација на Струмичкиот
карневал во 2020 година;
Изработува:
Организациониот
одбор на Струмичкиот карневал;
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт; и
Комисија за општествени дејности;
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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16. Извештај

за реализација на
Програмата за
одржување и
заштита на локални патишта и
улици
на
територијата
на
општина Струмица за 2020/2021
година во зимски услови;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
17. Квартални
извештаи
за
извршувањето на Буџетот на
општина Струмица
во 2021
година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува: Комисија за
финансии, буџет и локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
18. Извештај за работата на ЈПКД
“Комуналец” за 2020 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

19. Финансов извештај за работата

на ЈПКД “Комуналец” со Завршна
сметка за 2020 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

20. Извештај за работата на ЈП

“Паркиралишта-Струмица”
за
2020 година;
Изработува: ЈП “Паркиралишта Струмица” Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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21. Финансов извештај за работата
на
ЈП
“Паркиралишта
Струмица” со Завршна сметка за
2020 година;
Изработува: ЈП „Паркиралишта”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

22. Извештај за работата на ЈП

“Струмица-гас” за 2020 година;
Изработува: ЈП “Струмица гас“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

23. Финансов извештај за работата

на ЈП “Струмица-гас” со Завршна
сметка за 2020 година;
Изработува: ЈП „Струмица - гас”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

24. Годишни завршни сметки на

Средните општински училишта
за 2020 година и тоа:

- Средно општинско училиште
“Јане Сандански” Струмица;
- Средно општинско училиште
“Димитар Влахов” Струмица,
- Средно општинско училиште
“Никола Карев“ Струмица
Изработуваат: Училиштата
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

25. Годишни

-

завршни
сметки
на
Основните општински училишта и
предучилишни установи за 2020
година и тоа:
ООУ
“Никола
Вапцаров”
Струмица;
ООУ “Сандо Масев” Струмица;
ООУ
“Видое
Подгорец”
Струмица;
ООУ “Маршал Тито” Струмица;
ООУ “Даме Груев” Куклиш;
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ООУ “Маршал Тито” Муртино;
ООУ “Гоце Делчев” Вељуса;
ООУ “Св. Кирил и Методиј”
Дабиле;
- ООУ “Герас Цунев” Просениково;
- Основното музичко училиште
“Боро Џони” Струмица;
- ЈОУДГ “Детска радост” Струмица
Изработуваат: Училиштата и ЈОУДГ
“Детска Радост” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
-

26.Извештај за работата со годишна
завршна сметка на Дом за деца и
млади “Благој Мучето” Струмица за
2020 година
Изработува: Дом за деца и млади
“Благој Мучето”
Разгледува: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој и
Комисија за култура, образование и
спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица
27.Извештај за работата со Годишна
завршна сметка на ЛУБ “Благој
Јанков - Мучето” Струмица, за 2020
година;
Изработува: ЛУБ “Благој
Јанков
Мучето” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој и
Комисија за култура, образование и
спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица
28.Буџетски календар за подготовка
на Буџетот на општина Струмица во
2022 година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
29.
Информација
за
јавната
безбедност
и
безбедноста
во
сообраќајот
на
подрачјето
на
општина Струмица за првите шест
месеци од 2021 година
Изработува: СВР Струмица
Разгледува:
Комисија
за
јавна
безбедност, безбедност во сообраќајот
и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмицa

29.01.2021 год.
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Септември – декември 2021 г.
1.Квартални
извештаи
за
извршувањето
на
Буџетот
на
општина Струмица во 2021 година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува:
Совет
на
општина
Струмица
2.Извештаи за работа на средните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2020/2021 година и тоа:
- СОУ “Јане Сандански” Струмица
- СОУ
“Димитар
Влахов”
Струмица,
- СОУ “Никола Карев” Струмица.
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува:
Совет
на
општина
Струмица
3.Извештаи за работа на основните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2020/2021 година и тоа:
- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
4. Извештај за работа на Основното
музичко
училиште
“Боро
Џони”
Струмица во учебната 2020/2021 година;
Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
5. Извештај
за работа на ЈОУДГ
“Детска радост” – Струмица во
учебната 2020/2021 година;
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” –
Струмица
Разгледува: Комисија за
култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
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6.Предлог - Годишни програми за
работа
на
општинските
средни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2021/2022 година и тоа:
- СОУ “Јане Сандански” Струмица;
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица;
- СОУ “Никола Карев” Струмица;
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
7.Предлог-Годишни програми за
работа
на
општинските
основни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2021/2022 година и тоа:
- ООУ “Никола Вапцаров”
Струмица;
- ООУ “Сандо Масев” Струмица
- ООУ “Видое Подгорец”
Струмица,
- ООУ “Маршал Тито” Струмица,
- ООУ “Даме Груев” Куклиш,
- ООУ “Маршал Тито” Муртино,
- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ООУ “Св. Кирил и Методиј”
Дабила,
- ООУ “Герас Цунев” Просениково
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
8.
Предлог-Годишна програма за
работа на Основно музичко училиште
“Боро Џони” Струмица за учебната
2021/2022 година
Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
9.
Предлог-Годишна програма за
работа на ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица за учебната 2021/2022
година
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” –
Струмица
Разгледува: Комисија за
култура
образование и спорт
Усвојува:
Совет
на
општина
Струмица
10. Програма за одржување и заштита на
локални
патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2021/2022 година во зимски услови
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
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Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
11. Програма
за
работа
на
ЈПКД
“Комуналец” за 2022 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
12. Програма
за работата на ЈП
“Паркиралишта-Струмица” за 2022
година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
13. Програма
за работата на ЈП
“Струмица-гас” за 2022 година;
Изработува: ЈПКД “Струмица-гас”
Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната
средина
и
природата
Усвојува:
Совет
на
општина
Струмица
14. Програма за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на општина
Струмица за 2022 година;
Изработува: Одделение за комунални
работи
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
15.
Програма
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локални
патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2022 година;
Изработува: Одделение за комунални
работи
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната
средина
и
природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
16. Програма
за
Јавното
осветлување на општина Струмица
за 2022 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
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Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
17. Програма
за
донесување
на
урбанистички
планови
на
подрачјето на Општина Струмица
во 2022 година;
Изработува:
Одделение
за
урбанизам
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата
Усвојува : Совет на општина
Струмица
18. Програма за одржување на јавната
чистоќа во 2022 година;
Изработува:
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
19. Програма за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2022 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
20. Програма за активностите на
Општина Струмица во областа
на спорт и млади во 2022 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
21. Програма за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и
туризмот во 2022 година
Изработува:
Одделение
за
локален економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

29.01.2021 год.
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22. Програма за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита во 2022
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува:
Комисија
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина
Струмица
23. Програма за активностите на
општина
Струмица
за
поддршката на НВО секторот во
2022 година;
Изработува:
Одделение
за
локален
економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
24. Програма за активностите на
Општина Струмица во областа
на заштитата и спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2022
година;
Изработува: Одделение за општи
и правни работи и ТППЕ Струмица
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
25. Програма
–
календар
за
одбележување на празници и
манифестации во 2022 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за
општествени дејности
Усвојува: Совет на општина
Струмица
26. Програма за реализацијата на
Струмички карневал – 2022 год.
Изработува:
Организационен
одбор на Струмичкиот карневал
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
27. Предлог-Буџет
на
општина
Струмица за 2022 година;
Изработува:
Сектор
за
финансиски прашања
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Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
28. Предлог-Одлука за извршување
на Буџетот на општина Струмица
за 2022 година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
29. Програма за работа на Советот
на општина Струмица за 2022
година.
Изработува: Комисија за изработка
на Предлог-Програмата
Разгледува: Комисија за изработка
на Предлог-Програмата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
III. Нормативен дел
Овој дел од Програмата за работа
на Советот на општина Струмица во 2021
година ја регулира нормативната дејност
на Советот односно донесување на
програми, одлуки, решенија и заклучоци
од надлежност на Советот, како и акти за
усогласување со постојните прописи и
прописите што ќе бидат донесени во текот
на 2021 година од страна на државните
органи.
Материјалите
утврдени
со
Програмата и другите акти
по кои
Советот ќе се произнесува во текот на
2021 година претходно ќе ги разгледуваат
комисиите при Советот на општина
Струмица,
согласно надлежностите
утврдени со Статутот на општина
Струмица.
IV. Завршен дел
За извршување на Програмата се
задолжуваат предлагачите, изготвувачите
и сите останати учесници, да се
придржуваат на роковите утврдени со
Програмата.
Во текот на 2021 година, Советот
на општина Струмица ќе ги разгледува и
сите дополнителни прашања што ќе
произлезат од тековното работење.
Програмата за работа на Советот
на општина Струмица за 2021 година,
влегува во сила со денот на објавувањето

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

во “Службен
Струмица”.

гласник

на

општина

Бр.08-525/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
4.
Врз основа на член 42 од Законот
за средното образование „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,

бр. 1

29.01.2021 год.

67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
229/20 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 28.01.2021 година, донесе

Предлог- План
за запишување на ученици во прва година во општинските училишта во
општина Струмица во учебната 2021/22 година
Училишта:
Средно општинско училиште „ Јане Сандански “ Струмица
Во прва година имаат можност да се запишат вкупно 374 ученици распоредени во 11
паралелки на македонски наставен јазик, од кои во:
Гимназиско образование
-238 ученици распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик
Стручно образование
-136 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на економско правна и трговска струка, за профилот економски техничар.
Општина/Град

Струмица

Средно општинско
училиште

СОУ„Јане
Сандански“Струмица

Предлог за учебната 2021/22 година
Вид на образование

1

2

а) Гимназиско образование - вкупно
б) Стручно образование ( во
четиригодишно траење ) вкупно
образовен профил/
струка/сектор
квалификација
Економска правна и
Економски техничар
трговска
в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно:
струка/сектор

образовен профил/
квалификација

Вкупно
парале
лки

Вкупно
ученици

Паралелки
на
мак.наст,
јазик

Ученици
на
мак.наст.
јазик

3

4

5

6

7

238

7

238

4

136

4

136

4

136

4

136

29.01.2021 год.
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стр.

11

г) Стручно образование( во реформирано
тригодишно траење) вкупно:
струка/сектор

образовен профил/
квалификација

Вкупно:(а+б+в+г)

11

374

11

374

2.Средно општинско училиште „Никола Карев “ Струмица
Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 510 ученици распоредени во 15
паралелки на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно
образование:
Општина/Град

Струмица

Средно општинско
училиште

СОУ „Никола Карев“
Струмица

Предлог за учебната 2020/21
година

Вид на образование

Вкупно
паралелки

Вкупно
учени
ци

Паралелки
на
мак.наст,
јазик

Ученици
на мак.
наст.
јазик

1
2
а) Гимназија
б) Стручно образование (во четиригодишно
траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Техничар за компјутерско
управување
Машинска
Машински техничар за
моторни возила
Техничар за моделирање
Текстилна-кожарска
на облека

3

4

5

6

10

340

10

340

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

6

204

6

204

1

34

1

34

Текстилна-кожарска

Техничар за дизајн на
облека

Шумарскодрвопреработувачка

Електротехничаренергетичар
Електротехничар за
компјутерска техника и
автоматика
Техничар за патен
сообраќај
Техничар за транспорт и
шпедиција
Техничар за мебел и
ентериер

Градежно геодетска

Градежен техничар

Електротехничка

Сообраќајна

в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно:
струка

образовен профил

Машинска

Автомеханичар /
Каросериски механичар
(комбинирана )
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Машинска

Електротехничка

Инсталатер за греење и
климатизација/Инсталатер
за цевкини водови
(комбинирана)
Електромеханичар за
компјутерска техника и
технологија

бр. 1

29.01.2021 год.

1

34

1

34

1

34

1

34
34

Електротехничка

Електромеханичар

1

34

1

Градежно -геодетска

Монтер за сува градба

1

34

1

34

15

510

15

510

г) Стручно образование (во реформирано
тригодишно траење) вкупно:
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Вкупно: (а +б + в + г)

3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица
Во прва година ќе можат да се запишат 374 ученици распоредени во 11 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили :
Општина/Град

Струмица

Средно општинско
училиште со
ученички дом

СОУУД „ Димитар Влахов
“Струмица
Предлог за учебната 2020/21
година

Вид на образование

1

2

Вкупно
парале
лки

Вкупно
учениц
и

Паралелк
и на мак.
наст,
јазик

Ученици
на мак.
наст.
јазик

3

4

5

6

9

306

9

306

1

34

1

34

2

68

2

68

1

34

1

34

2

68

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34
34

1

34

1

а) Гимназиско образование - вкупно
б) Стручно образование (во четиригодишно
траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Агротехничар
Земјоделско
ветеринарна
Хемискотехнолошка

Здравствена струка

Техничар за
фитомедицина
Техничар за
агроменаџмент
Прехранбен техничар
Фармацевтско
лабараториски техничар
Медицинска сестра
Физиотерапевтски
техничар

29.01.2021 год.
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в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно:
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
ЗемјодескоПолјоделец
ветеринарна
Хемиско-технолошка
Пекар/месар
г) Стручно образование( во реформирано
тригодишно траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
ВКУПНО (а+б+ в+ г )

4. Овoj Предлог - План се
доставува
до
Министерството
за
образование и наука, а се објавува во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-526/1 Совет на Општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………
5.
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 28.01.2021 година, донесе:
Одлука
за доделување еднократна парична
помош за новороденче на подрачјето
на Општина Струмица во 2021 година
Член 1
Со оваа Oдлука се утврдува право
на доделување на еднократна парична
помош од Буџетот на општина Струмица,
за 2021 година за новороденче со
постојано живеалиште на родителот на
подрачјето на Општина Струмица во нето
износ од 3.000,оо денари
Член 2
Право на еднократна парична
помош
за новороденче
има мајка
родилка која родила едно или повеќе
живородени деца (близнаци, тројка или
повеќе) при раѓање.
По
исклучок
правото
на
еднократна парична помош може да ја
оствари и таткото новороденчето.

стр.

2

68

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34

11

374

11

374

13

Член 3
За остварување на правото на
еднократна
парична
помош
за
новороденче се поднесува барање до
Градоначалникот на општина Струмица,
најдоцна до наполнети три месеци живот
на детето.
Барањата кои се поднесени по
третиот месец од раѓањето на детето
нема да бидат предмет на разгледување.
Член 4
Со барањето за остварување на
еднократна парична
помош
за
новороденче се приложуваат следните
документи:
- Лични карти од мајката и таткото
на новороденчето (копија).
- Извод од матичната книга на
родените за детето (копија)
- Трансакционна сметка.
- Своерачна изјава за постојан
престој на подрачјето на Општина
Струмица.
Член 5
Еднократната парична помош за
новороденче, врз основа на приложената
документација
ја
доделува
Градоначаникот на општина Струмица со
поединечно решение.
Член 6
Средствата за оваа намена ќе се
издвојуваат од Буџетот на општина
Струмица за 2021 година, поточно од
потпрограмите АО – Совет; ЕО –
Општинска Администрација и ДО –
Градоначалник.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-527/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
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6.
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 28.01.2021 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Здружение на граѓани „ОБНОВА
ГЛОБАЛ“ Струмица
Член 1
На
Здружение
на
граѓани
“ОБНОВА ГЛОБАЛ“
Струмица, се
доделува парична помош во вкупен нето
износ 300.000,00 денари, како помош за
санирање на последиците, обновата и
реконструкцијата
на
ГТЦ
„ГЛОБАЛ“
Струмица, кој беше опожарен на ден
02.01.2021 година.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2021 година и да се
трансферираат на доставена од нивна
страна трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-528/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
7.
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 28.01.2021 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Горгиева Трајанка од с. Просениково
Член 1
На Горгиева Трајанка од с.
Просениково и
се доделува парична
помош во вкупен нето износ 50.000,00

бр. 1

29.01.2021 год.

денари, како помош
за санирање на
последици од настанат пожар.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2021 година и да се
трансферираат
на
доставена
трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-529/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
8.
Врз основа на член 2 став 39 од
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република
Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16,
11/18, 83/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19
и 302/20), 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,
Советот на општина
16/19 и 29/19),
Струмица, на седницата одржана на
28.01.2021 година, донесе
Одлука
за утврдување на режим на сообраќај
за велосипедска патека во град
Струмица
Член 1
Со
оваа
Одлука
се
врши
утврдување на режим на сообраќај
за
велосипетска патека на: ул. „Ленинова“,
бул. „Маршал Тито“, бул. „Гоце Делчев“,
ул. „Балканска“, ул. „Маршал Тито“, ул.
„Гоце Делчев“ и ул. „Цветан Димов“ во
град Струмица.
Член 2
Со сообраќајното решение
за
велосипедска патека на булеварите и
улиците наведени во член 1 од оваа
Одлука, ќе се унапреди велосипедскиот
сообраќај во градот, ќе се
намалат
емисиите на штетни гасови, ќе се намали
фреквенцијата на моторниот сообраќај, а
со тоа ќе се зголеми и безбедноста во
сообраќајот во градот.

29.01.2021 год.
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Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
„Основниот
сообраќаен
проект
–
велосипедска патека во Струмица“
со
технички број 015-039/20 изработен од
МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица,
Извештајот од извршена ревизија на
основниот
сообраќаен
проект
„Велосипедска патека во Струмица“ со
технички број 05-203/20 изработен од
ДПТУ
ПЕОЛЕО
ДООЕЛ Скопје и
Согласноста на доставениот сообраќаен
проект во
рег. бр. 22.26.5-6529/2 од
04.01.2012 година од Министерството за
внатрешни работи – СВР Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-530/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Maрјан Даскаловски с.р.
....................................
9.
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 28.01.2021 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 4528 КО Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, ПОМОШЕН ОБЈЕКТ
(зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се
наоѓа на КП бр. 4528 КО Куклиш, во
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сопственост на Христов Јосиф од с.
Куклиш.
Според УПС на село Куклиш,
објектот ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.1)
со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП
бр. 4528 КО Куклиш, се наоѓа во зона со
намена централни функции.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-531/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…........................................
10.
Врз основа на член 25 од Законот
за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на
јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
2020
година,
бр.22.26.5.1-270/1
од
20.01.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-532/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
11.
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 28.01.2021 година, донесе
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Заклучок
за усвојување на Извештајот за
извршените работни задачи на
Територијалната професионална
противпожарна единица – Струмица за
2020 година
1. Се усвојува Извештајот за
извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална
противпожарна единица – Струмица за
2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-533/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Mарјан Даскаловски с.р.
...................................
12.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2021 година
1. Се
дава
согласност
на
Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на
платите
на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2021 година, бр. 02-942/4 од 30.12.2020
година, донесена од Управниот одбор на
ова претпријатие.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-534/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

бр. 1

29.01.2021 год.

13.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Ценовникот за
приклучување на корисници на
дистрибутивната гасоводна мрежа за
2021 година на ЈПЕД „Струмица – Гас“
Струмица
1.

Се дава согласност на Ценовникот за
приклучување на корисници на
дистрибутивната гасоводна мрежа за
2021 година, бр. 01-11/1 од 11.01.2021
година, донесен од Управниот одбор
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.

Бр.08-535/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................
14.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе

29.01.2021 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЕД „Струмица
Гас“ Струмица за 2021 година
1.

2.

Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЕД „Струмица
Гас“ Струмица за 2021 година, бр. 0209/6 од 11.01.2021 година, донесена
од
Управниот
одбор
на
ова
претпријатие;
Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.

Бр.08-536/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
15.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија „Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 година
1.

Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за
пресметување
на
платите
на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 број 02-173/2 од
15.01.2021 година, донесена од
Управниот
одбор
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица.

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

Бр.08-537/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
16.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија „Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за нефактурирање закупнина
и нефактурирање комунални услуги на
опожарени објекти во ТЦ „Глобал“
Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
на Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за нефактурирање закупнина и
нефактурирање комунални услуги на
опожарени
објекти
во
ТЦ„Глобал“
Струмица
број 02-67/2 од 11.01.2021
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-538/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
17.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија „Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
275/19)), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
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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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за ослободување од плаќање
на економските оператори за
уништување на опожарената стока од
пожарот во ТЦ „Глобал“ на депонијата
„Шапкар“ кај Добрашинци
1.Се дава согласност на Одлуката
на Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за ослободување од плаќање на
економските оператори за уништување на
опожарената стока од пожарот во ТЦ
„Глобал“ на депонијата „Шапкар“ кај
Добрашинци број 02-67/3 од 11.01.2021
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

бр. 1

29.01.2021 год.

6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 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
28.01.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за пристапување кон
Здружение на сопственици на дуќани и
деловни простории во ТЦ „Глобал“
Струмица
1. Се дава согласност на Одлуката
на Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за пристапување кон Здружение
на сопственици на дуќани и деловни
простории во ТЦ „Глобал“ Струмица број
02-67/4 од 11.01.2021 година.

Бр.08-539/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................

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

18.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија „Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,

Бр.08-540/1 Совет на општина Струмица
28.01.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

____________________________________

