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  19. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

16 и член 63 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) на 
член 39 од Статутот на општина Струмица-
пречистен текст („Сл. гласник на Општина 
Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и 
затварање на сметки на буџетски 
корисници во рамките на трезорската 
сметка, глава  IV точка 16 алинеја 5 од 
Упатството за начинот на трезорско 
работење („Сл. весник на РМ“ бр. 
219/2018), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе: 

Р е ш е н и е 
     за давање на согласност за отварање на      
     донаторска сметка на СОУУД  „Димитар 

Влахов“ Струмица 
 

 1.На буџетскиот корисник СОУУД 
„Димитар Влахов“ Струмица  му се дава 
согласност за отварање на  донаторска 
сметка  785 за проектот  за програмата 
ЕРАЗМУС + , Регистарски број 2020-1-
МК01-КА102-077728, РКБ 06866, раздел 
76601, согласно нивното барање број 05-
887/1 од 11.02.2021 година. 

2. Решението влегува во сила од 
денот на донесувањето,  а   ќе   се   објави   
во „Службен  гласник  на  општина  
Струмица“. 
 
 Бр.05-887/ 2                  Општина Струмица 
 12.02.2021 год.                 Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                Коста Јаневски с.р. 

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

20. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

Р е ш е н и е 
за објавување на прописите и другите 

акти донесени на 44-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
I. Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 44-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 24.02.2021 година и тоa: 
 

1. Одлука за давање на трајно 
користење на објект – Училишна 
спортска сала со отстапување  на 
опрема и инвентар на ООУ „Никола 
Вапцаров” – Струмица,  бр. 08-
1182/1 од 24.02.2021 година;   

2. Одлука за утврдување  на 
приоритет и сопствено учество на 
Проект за изведба на две сервисни 
улици и изградба на фекални 
колектори во месноста Софилар- 
Струмица,   бр. 08-1183/1 од 
24.02.2021 година; 

3. Одлука за доделување  парична 
помош  на Сузана Таушанова од 



 
25.02.2021 год.             бр. 2       Службен гласник на општина Струмица        стр. 3 

 
Струмица бр. 08-1184/1 од 
24.02.2021 година; 

4. Одлука за отуѓување на   моторни  
возила,  бр. 08-1185/1 од 
24.02.2021 година; 

5. Одлука за донесување на 
Социјален план на Општина 
Струмица (2021-2024),  бр. 08-
1186/1 од 24.02.2021 година; 

6. Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план  за дел од блок 
2 УЕ 1    во  град Струмица  
(плански период  2019-2024), бр. 
08-1187/1 од 24.02.2021 година; 

7. Одлука за донесување 
Урбанистички план вон населено 
место за КП1481, КП1480, дел од 
КП1483/1, КП1483/2, КП1483/4, 
КП1483/5, КП1483/6, КП1483/7,  
КП1483/13,  КП1476/1 и  КП1477  
КО Градско Балдовци,  бр. 08-
1188/1 од 24.02.2021 година; 

8. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат за 
КП бр. 1213 КО Банско,  бр. 08-
1189/1 од 24.02.2021 година; 

9. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат за 
КП бр. 1577/1 и КП. бр. 1577/2 КО  
Добрејци, бр. 08-1190/1 од 
24.02.2021 година; 

10. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат за 
КП бр. 1177 KO Просениково, бр. 
08-1191/1 од 24.02.2021 година; 

11.  Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат за 
КП бр. 3537 KO Куклиш, бр. 08-
1192/1 од 24.02.2021 година; 

12. Програма за дополнување на 
Програмата  изработка на 
урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица 
за 2021 година,  бр. 08-1193/1 од 
24.02.2021 година; 

13. Заклучок за давање согласност  на 
Измена и дополнување  на 
Годишен план за вработување на 
ЈП „Струмица гас  - Струмица” 
Струмица за 2021 година, бр. 08-
1194/1 од 24.02.2021 година; 

14. Заклучок за давање согласност за  
обезбедени финасиски средства за 
пополнување на работни места 

согласно Измените и 
дополнувањата на Годишниот план 
за вработување на ЈП „Струмица-
гас” Струмица за 2021 година, бр. 
08-1195/1 од 24.02.2021 година; 

15. Заклучок за давање согласност  на 
Извештај за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот 
I-XII  месец 2020 година, бр. 08-
1196/1 од 24.02.2021 година; 

16. Заклучок за давање согласност  на 
Ценовник за вршење на работи на 
ЈПКД “Комуналец” Струмица  за  
2021 година,  бр. 08-1197/1 од 
24.02.2021 година; 

17. Заклучок за давање согласност  на 
Одлука  на УО на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за изгубени 
приходи поради одјава на фирми  
за месеците  во април и мај 2020 
година, бр. 08-1198/1 од 24.02.2021 
година; 

18. Заклучок за давање согласност  на 
Одлука  на УО на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица   за 
изгубени приходи поради  
неработењето на пазарот во  ТЦ 
,,Глобал“ за месеците  во април и 
мај 2020 година,  бр. 08-1199/1 од 
24.02.2021 година; 

19. Заклучок за давање согласност  на 
Одлука  на УО на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за изгубени 
приходи поради  неработењето  на 
пазарот „Чешел“ за месеците  во 
април и мај 2020 година,  бр. 08-
1200/1 од 24.02.2021 година; 

20. Заклучок за давање согласност  на 
Одлука  на УО на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 
ослободување на коминтенти   кои  
не  функционирале  во месеците  
април и мај  2020 година,  бр. 08-
1201/1 од 24.02.2021 година; и  

21. Заклучок  по Известување за 
отсуство од три седници по ред на 
член на Советот на општина 
Струмица,  бр. 08-1202/1 од 
24.02.2021 година. 
 

 II. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.09 -1247/1                 Општина Струмица 
25.02.2021 год.                  Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

………………………………… 
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 21. 
 
 

Врз основа на член 22 став 7 и 

член 36 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на Република 

Македонија” број 5/02), член 21 од од Закон 

за користење и располагање со стварите 

во државна сопственост и со стварите во 

општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18) и  „Службен 

весник на Република Северна Македонија 

бр. 101/19),  член 14 став 7 и член 20 од 

Статутот на општина  Струмица („Службен 

гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,  16/19 и 

29/19), Советот на општина Струмица, на 

седницата одржана на 24.02.2021 година, 

донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
О д л у к а  

за давање на трајно користење на објект 
– Училишна спортска сала со 

отстапување  на опрема и инвентар на 
ООУ „Никола Вапцаров” -  Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се уредува 
давањето на трајно  користење на објект-  
Училишна спортска сала  во дворот на 
Основното општинско училиште „Никола 
Вапцаров” Струмица,  во Урбан модул 
19.1. блок 14  на  КП бр. 5788/1,  КП бр. 
7346/1 и КП бр. 5789/4 КО Струмица,  и 
тоа: спортска сала  со површина од 997.00 
м2 , влезен хол 2 х 19.1 м2, ходник I:   2 х 
4.58 м2, ходник II:  2 х 6.66 м2, канцeларија 
за наставник 9.53 м2, машко WC 2х7.70 м2, 
женско WC 2 х 3.90 м2, остава за реквизити 
I:   2 х 2.10 м2, остава за реквизити II:  2 х 
5.70 м2, машка соблекувална 23.60 м2, 
женска соблекувална 23.60 м2, санитарии 
2х19.40 м2  и просторија за лица со 
посебни потреби 4, 82 м2, запишани во 
сопственост на Општина Струмица, како 
зграда 3 во  Имотен лист број 50558 КО 
Струмица,  со промена од 23.02.2021 
година и  со отстапување на  опремата и 
инвентарот и тоа: 

 
Ред. 
бр.  

Спортска опрема  Количина 

1 Рипстоли дрвени 30 
2 Морнарски скали, комплет  2 
3 Јаже за качување, комплет  2 
4 Морнарски летви за качување 4 
5 Кошаркарски конструкции 2 
6 Помошни кошеви(табли со обрачи) 2 
7 Ракометни голови 2 
8 Мали голови 2 
9 Конструкција со мрежа за одбојка 1 
10 Пластични грпки,долги,кратки,прави 2 
11 Висинометар 1 
12 Вага за мерење 1 
13 Спирометар 1 
14 Разбој машки 1 
15 Мали помошни разбојчиња 2 
16 Греда гимнастичка ( средна и ниска) 1 
17 Конструкција комплет гимнастички карики ( алки) 1 
18 Коњ со рачки 1 
19 Јарец голем 1 
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20 Јарец мал 1 
21 Шведски сандак 1 
22 Ројтер-одразна даскa 2 
23 Обрачи дрвени 20 
24 Чуњеви 20 
25 Палици дрвени 10 
26 Гимнастички душеци 20 
27 Мек душек голем за под гимнастички карики 1 
28 Гардеробни клупи за соблекувална 6 
29 Amplifier ITC 60B, 60W, 100V 1 
30 CD/MP3 Plauer ITC T622 1 
31 RACK 9U TOTEN WM 6409.900 1 
32 SID WMS 106 S/B 40 W 100 V, Wall mount speaker 6 
33 Wireless microphine MIKRO MR 801 a  1 
34 Microphone receiver MIKRO MR 801 a  1 
35 ПП апарати Тип С9 6 

 
 

Член 2 
 

Објектот Училишна спортска сала 
со помошни простории  опишани во член 1 
од оваа Одлука се  даваат на  трајно  

 
користење, а опремата и инвентарот  се 
отстапуваат во сопственост на ООУ 
„Никола Вапцаров” – Струмица,  без 
надомест.  
 

Член 3 
 

Примопредавањето на објектот -  
Училишна спортска сала со помошни 
простории, опремата и инвентарот опишани  
во  член 1 на оваа Одлука  ќе ја  изврши   
Комисија  од три члена, формирана од 
Градоначалникот на општина Струмица,  од 
кои еден член  од ООУ „Никола Вапцаров” – 
Струмица и два члена  од Општина 
Струмица. 

 
Член 4 

 
ООУ „Никола Вапцаров”  нема 

право  објектот да го дава под закуп и на 
користење на друго физичко или правно 
лице и да го става под хипотека, без 
согласност на  Градоначалникот и Советот 
на општина Струмица.  

 
Член 5 

 
Се задолжува Директорот на ООУ 

„Никола Вапцаров” – Струмица, да ги 
преземе сите потребни активности согласно 
законските прописи со цел отпочнување со 
работа на објектот. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 6 
 

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

- Престане да  врши дејноста во 
објектот за која е регистриран; 

- Ако не го користи објектот и 
просториите согласно намената или 
врши пренамена на објектот; 

- Ако навремено не ги врши 
тековните активности. 

 
 

Член 7 
 

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

 
 
 

Бр.08-1182/1 Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

.......................................... 
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 22. 
 

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 
24.02.2021 година, донесе 

 
 
 

О д л у к а  
за утврдување  на приоритет и 

сопствено учество во  Проект за изведба 
на две сервисни улици и изградба на 

фекални колектори во месноста 
Софилар- Струмица 

 
 

Член 1  
 

 Се утврдува приоритет и сопствено 
учество во Проект за изведба на две 
сервисни улици и изградба на фекални 
колектори во месноста Софилар- Струмица.  

 
 

Член 2 
 

 Со овој проект преку програмата за 
подобрување на општинските услуги- под-
проектот МСИП2-НЦБ-21-20 за Замена и 
инсталација на куќни ултразвучни 
водомери со надоградба на опрема за 
далечинско мобилно отчитување и 
интеграција на водомерите во систем за 
далечинско отчитување и проширување 
на гасоводна секундарна мрежа во 
Општина Струмица кој проект се 
имплементира со под-заем од Светска 
Банка, во чии рамки Општина Струмица 
доби грант за реализација на проектот за 
изведба на две сервисни улици и изградба 
на фекални колектори во месноста 
Софилар- Струмица, со што ќе се овозможи 
инфраструктурно уредување на населбата 
Софилар. Проектот е дел од програмата 
ЈИ- Програма за изградба на системи за 
одводнување и третман на отпадни води за 
2021/22 година. 
. 
 

Член 3 
 

 Вредноста на проектот  изнесува  
25.881.622,оо денари, од кои грант средства 
се 23.950.067,оо денари, а сопствено 

учеството  од Буџетот на општина 
Струмица за 2021 година  е  во износ од 
1.931.555,оо денари.   
 

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-1183/1 Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

23. 
 
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 
24.02.2021 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Сузана Таушанова од Струмица 
 
 

Член 1 
 

На Сузана Таушанова од Струмица 
и се доделува парична помош во вкупен 
нето износ 50.000,00 денари, како помош во 
обезбедување на парични средства за  
лекување на нејзиниот син Стефан 
Таушанов. 

 
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.08-1184/1 Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................................. 
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 24. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на Општина Струмица бр. 4/03, 
2/06, 5/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 24.02.2021 година, 
донесе:  

О д л у к а 
за отуѓување на моторни возила 

 
Член 1 

 Се одобрува отуѓување по пат на 
јавно надавање на следните моторни 
возила: 
 
 - FAP 6 GGF со регистарски број SR 
829 AH, идентификационен број (број на 
шасија) 017480, категорија N3 – товарно, со 
облик и намена на каросеријата ВА/SG- 
кесон / возило за специјална намена / 
противпожарно, боја - црвена и година на 
производство - 1966 година; 
 - GMC M-38 со регистарски број SR 
1671 AD, идентификационен број (број на 
шасија) 012523820, категорија N2 – 
товарно, со облик и намена на каросеријата 
ВА- кесон, боја - бела и година на 
производство - 1975 година; 
 - LADA NIVA 1600 со регистарски 
број SR-527-AG, идентификационен број 
(број на шасија) XTA212100K0692180, 
форма или намена на каросеријата-  
лимузина, боја - црвена и година на 
производство - 1989 година; 
 - GMC M-35 со регистарски број SК 
263 TL, идентификационен број (број на 
шасија) 012534922, категорија N2 – 
товарно, со облик и намена на каросеријата 
ВА- кесон, боја - црвена и година на 
производство - 1975 година; 
 - CHEVROLET BLAZER со 
регистарски број SK 1497 AK, 
идентификационен број (број на шасија) 
IGCGD34J8FF425589, категорија N1 – 
товарно, со облик и намена на каросеријата 
ВА- кесон, боја - бела и година на 
производство - 1985 година; 

- PEUGEOT 306 XRD со регистарски 
број SK 550 BE, идентификационен број 
(број на шасија) VF37BWJZT33082789, 
категорија М1 – патничко, со облик и 
намена на каросеријата АА- лимузина, боја 
- црна и година на производство - 2001 
година. 

 

 - FIAT LINEA TNG  со регистарски 
број SR 698 CD, категорија М1- патничко, со 
облик и намена на каросеријата- лимузина, 
боја- бела  и година на производство 2011 
година. 
 
 Средствата добиени од отуѓувањето 
на погоре наведените моторни возила, 
може да се инвестираат за набавка на 
основни средства од ист вид. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-1185/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.        Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 25. 
 

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 
24.02.2021 година, донесе 

 
 

О д л у к а  
за донесување на Социјален план на 

Општина Струмица  (2021-2024) 
 
 

Член 1  
 

 Се донесува  Социјален план на 
Општина Струмица   за приодот 2021-2024 
година, изработен од Одделението за 
локален економски развој при Секторот за 
локален економски развој на  Општина 
Струмица и  Општинскиот совет за 
социјална заштина.  

 
Член 2  

 
 Социјалниот план на општина 
Струмица за приодот 2021-2024 година 
содржи мапирање на социјалните 
проблеми, развој на социјалните услуги  и 
реализација на активности согласно  
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потребите за социјална заштита на 
ранливите категории граѓани.    
 
 

Член 3  
 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Социјалниот  план на Општина Струмица   
за приодот 2021-2024 година,  број 23-39/5 
од 08.10.2020  год.   
 

Член 4  
 

 Оваа Одлука  влегува во сила 
осмиот ден од денот  на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-1186/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 26. 

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 24.02.2021 година, 
донесе:  

 
Одлука  

за донесување на  Детален урбанистички 
план  за дел од блок 2 УЕ 1  во  град 

Струмица  (плански период  2019-2024) 
 
 

Член 1 
 

Се донесува  Детален 
урбанистичмки план  за дел од блок 2 УЕ 1 
(плански опфат помеѓу улиците: „Јанко 
Цветинов“, „Ленинова“, „Браќа Миладинови 
“ и „Јанко Цветинов“ во Струмица  ( плански 
период:  2019-2024). 
 

Член 2 
 

Деталниот урбанистички план за  
дел од блок 2 УЕ 1   е  со површина од 
9.104,24 м2  и  со   граничен опфат: 

 
− Од западната страна со бул.  

„Ленинова“; 
− Од источна страна со оска на ул. 

„Јанко Цветинов“; 

− Од јужна страна со џеб на ул. „Јанко 
Цветинов“; 

− Од северна страна со оска на ул. 
„Браќа Миладинови“. 

 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план  за 
дел од блок 2 УЕ 1 согласно ГУП на град 
Струмица, (Општина Струмица, плански 
период: 2019-2024 ) е изработен  од ДПГИ 
„Вектор 90“ Томе ДООЕЛ   - Струмица,  со 
техн.  број 060-0312/2018 од април 2020 
година  и се состои од: 
 

-текстуален дел (документационна 
основа и планска документација) ; 

-графички приказ ((документациона 
основа и планска документација) 

 
Член 4 

 
Деталниот урбанистички план  за 

дел од блок 2 УЕ 1, во град Струмица, 
(Општина 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.08-1187/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а      Марjан Даскаловски с.р. 

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

 27. 
 

Врз основа на член 20 став 3 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РСМ“ бр.32/2020), 
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 24.02.2021 година, 
донесе 
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О д л у к а  
за донесување Урбанистички план вон 
населено место за КП1481, КП1480, дел 

од КП1483/1, КП1483/2, КП1483/4, 
КП1483/5, КП1483/6, КП1483/7,  КП1483/13,  

КП1476/1 и  КП1477  КО Градско 
Балдовци 

 
 

Член 1 
 

 Се донесува  Урбанистички план 
вон населено место за КП1481, КП1480, дел 
од КП1483/1, КП1483/2, КП1483/4, КП1483/5, 
КП1483/6, КП1483/7,  КП1483/13,  КП1476/1 
и  КП1477  КО Градско Балдовци (плански 
опфат 2019-2029) со површина од 4,47 ха.  
 

Член 2 
 

 Урбанистички план вон населено 
место за КП1481, КП1480, дел од КП1483/1, 
КП1483/2, КП1483/4, КП1483/5, КП1483/6, 
КП1483/7,  КП1483/13,  КП1476/1 и  КП1477  
КО Градско Балдовци (плански опфат 2019-
2029)  е изработен  од ДУПГТУ „Стан-арт“ 
ДОО увоз извоз,  Куманово,  со техн.  број 
12.01-04/18 од декември  2020 година  и се 
состои од: 
 

-текстуален дел (документационна 
основа и планска документација) ; 

-графички приказ ((документациона 
основа и планска документација) 

 
Член 3 

 
Урбанистички план вон населено 

место за КП1481, КП1480, дел од КП1483/1, 
КП1483/2, КП1483/4, КП1483/5, КП1483/6, 
КП1483/7,  КП1483/13,  КП1476/1 и  КП1477  
КО Градско Балдовци  е изработен во 
четири идентични примероци   и  се 
заверува со потпис и печат на доносителот 
на планот.  

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-1188/1 Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 
 

 28. 
 

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 24.02.2021 година, 
донесе:  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 
за проширување на плански опфат за КП 

бр. 1213 КО Банско 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект ВИКЕНД КУЌА  со 
висина П (приземје), која се наоѓа на КП бр. 
1213 КО Банско, сопственост на Благој 
Горичов од Струмица. 

Бесправниот објект кој се наоѓа на 
КП бр. 1213 КО Банско и, според УПС за 
с.Банско се наоѓа вон градежниот опфат. 
 . 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-1189/1    Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 29. 
 

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 
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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 24.02.2021 година, 
донесе:  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 
за проширување на плански опфат за КП 
бр. 1577/1 и КП. бр. 1577/2 КО  Добрејци 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект ВИКЕНД КУЌА (зграда 
бр. 1) со висина П+пк (приземје и 
поткровје), кој се наоѓа на КП бр. 1577/1 и 
КП. бр. 1577/2 КО  Добрејци, сопственост на 
Љубен Карачанаков од Струмица. 
 

Бесправниот објект кој се наоѓа на 
КП бр. 1577/1 и КП. бр. 1577/2 КО  Добрејци, 
според УПС за с.Добрејци се наоѓа вон 
градежниот опфат. 
 . 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-1190/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.               Претсeдател, 
С т р у м и ц а        Марjан Даскаловски с.р. 

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

 30. 
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 24.02.2021 година, 
донесе:  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 
за проширување на плански опфат за КП 

бр. 1177  КО  Просениково 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект - Стовариште  со 
намена Г4, кој се наоѓа на КП бр. 1177 и  КО 
Просениково по барање на ДПТУ 
„Европромет“ ДОО  од Струмица 

Бесправниот објект – Стовариште  
со намена Г4,  на КП бр. 1177 КО 
Просениково,  се наоѓа вон градежниот 
опфат  на КО Просениково, според 
Урбанистичкиот план  за с. Просениково 
(Одлука бр. 02-469/1 од 30,06,1988 год и 
Одлука за преименување  бр. 07-774/1 од 
31.10.2013 година).  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-1191/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.            Претсeдател, 
С т р у м и ц а        Марjан Даскаловски с.р. 

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

 31. 
 

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 24.02.2021 година, 
донесе:  
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 
за проширување на плански опфат за КП 

бр. 3537  КО  Куклиш 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект – Викенд куќа  на КП 
3537 КО Куклиш, по барање на Тони Ристов 
од с. Куклиш  број 73. 
 

Бесправниот објект- Викенд куќа,  на 
КП бр. 3537 КО Куклиш ,  се наоѓа вон 
градежниот опфат  на КО Куклиш,   на 
земјиште заведено со имотен лист бр. 522 
КО Куклиш вон г.р., според Урбанистичкиот 
план  за с. Куклиш. 

 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-1192/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 32. 
 Врз основа на член 31 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 24.02.2021 година донесе: 
 

 
П р о г р а м а  

за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 

 
 Во Програма за изработка на урбанистичките планови на подрачјето на  Општина 
Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се вршат 
следните дополнувања:  
 

1. Во глава:   
 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
 
 Во табелата  по реден број 57 се додава:  
 

р.б. Објект Износ денари 

58 

 Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во 
Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: 
- од исток со осовина на бул. „Климент Охридски“, 
- од север со осовина на бул. „Гоце Делчев“, 
- од запад со осовина на ул. „Младинска“, 
- и од југ со осовина на ул. „Борис Поп Димитров“ 

Самофинанси-
рање 

 
2.  Во глава: 
 
 IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати 

Во табелата:  
 

р.б. Објект Износ 
денари 

10 КП бр. 7895, 7994 и КП 8003 КО Струмица  Се брише  
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3.  Во глава: 

 
VII.   Урбанистички проект 

 
Во табелата по реден број 3 се додава: 
 

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

 
Бр. 08-1193/1   Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
  33. 

  Врз основа на член 20-б од 
Законот за вработените во јавниот 
сектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 
35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот 
на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 
и 29/19), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 24.02.2021 
година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Измената и 

дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ЈПЕД 

„Струмица-Гас“ Струмица 
 

      
1. Се дава согласност на Измената и 

дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ЈПЕД 
„Струмица-Гас“ Струмица број 04-94/1 
од 15.02.2021 година.  

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

 
Бр.08-1194/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 34.  

 
 Врз основа на член 37-е 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, 25/12, 61/15, 39/16, 64/18 
и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
275/19) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник 
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 24.02.2021 
година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ЈПЕД “ 

Струмица гас“ Струмица 
   
    
 1. Се дава согласност за 
обезбедени  финансиски средства за 
пополнување на работни места  согласно 
Годишниот план за вработување за 2021 
година на ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица 
број 04-94/1 од 15.02.2021 година.   
                                                             
  2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен    гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-1195/1    Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 
 
 
 

 35. 

Р.б. Објект Износ денари 
4 Урбанистички проект  за изградба на објекти  со намена А3- Градби 

за заеничко домубање на дел КП бр. 7895/2, дел од 7994 и КП 8003 
КО Струмица – Општина Струмица 

Самофи- 
нансирање 

5 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КО Банско-
вон град, со намена А4- времен престој, за опфат кој ги опфаќа 
следните парцели:  КП2774/1,  КП2774/8, дел од КП2765, КП2766 и 
КП2767 КО Банско вон град. 

 
Самофи- 
нансирање 
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 Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/2012,  119/13,  41/14, 138/14, 
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 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 24.02.2021 година, донесе: 

 
 

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

работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за периодот I - XII за 2020 година 

 
 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот I - XII за 
2020 година,  бр. 01-777/7 од 12.02.2021 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-1196/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
 
 

 36. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02,  40/03,  49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 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 
24.02.2021 година, донесе: 

 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Ценовникот за 
вршење на работи на ЈПКД,,Комуналец“ 

Струмица 
      
1. Се дава согласност на Ценовникот 

за вршење на работи на 
ЈПКД„Комуналец“ Струмица, усвоен 
со Одлука на Управниот одбор 
бр.01-777/8 од 12.02.2021 година.  

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

 
Бр.08-1197/1   Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 37. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 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 
24.02.2021 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Одлука на УО 
на ЈПКД„Комуналец” Струмица за 

изгубени приходи поради одјава на 
фирми за месеците во април и мај 2020 

година  
 

      
1. Се дава согласност на Одлука на 

УО на ЈПКД„Комуналец” Струмица 
за изгубени приходи поради одјава 
на фирми за месеците во април и 
мај 2020 година,  бр. 02 -7525/2 од 
29.09.2020 година. 

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

 
Бр.08-1198/1  Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
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 38. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 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 
24.02.2021 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Одлука на УО 
на ЈПКД„Комуналец” Струмица за 

изгубени приходи поради неработењето 
на пазарот ТЦ „Глобал” за месеците во 

април и мај 2020 година  
      
1. Се дава согласност на Одлука на УО на 

ЈПКД„Комуналец” Струмица за 
изгубени приходи поради 
неработењето на пазарот ТЦ „Глобал” 
за месеците во април и мај 2020 
година,  бр. 02 -7525/3 од 29.09.2020 
година. 

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

 
Бр.08-1199/1   Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски  

…………………………….. 
 
 39. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 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 
24.02.2021 година, донесе: 

 
 
 

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

на ЈПКД„Комуналец” Струмица за 
изгубени приходи поради неработењето 

на пазарот „Чешел” за месеците во април 
и мај 2020 година  

      
1. Се дава согласност на Одлука на УО на 

ЈПКД„Комуналец” Струмица за 
изгубени приходи поради 
неработењето на пазарот „Чешел” за 
месеците во април и мај 2020 година,   
бр. 02 -7525/4 од 29.09.2020 година. 
 

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

 
Бр.08-1200/1   Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 

 40. 
 
 Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. „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, 
6/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
24.02.2021 година, донесе: 

 
 
 

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

на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
ослободување на коминтенти кои не 

функционирале во месеците април и мај 
2020 година 

      
 

  1.Се дава согласност на Одлуката 
на УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
ослободување на коминтенти кои не 
функционирале во месеците април и мај 
2020 година, број 02-7025/5 од 29.09.2020 
година,  бр. 02 -7525/5 од 29.09.2020 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-1201/1 Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.             Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 
 
 41. 
 

Врз основа на член 14 став 2 и член 
33 став 1 од Деловникот на Советот на 
општината Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 2/06), а во врска со 
член 46 став 3 и 4 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
24.02.2021 година, донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на оправданост на 

отсуство од  три седници по ред на член 
на Советот на општина Струмица 

 
 
1. Се утврдува дека е оправдано 

отсуството на Мимоза Костуранова Алексиќ 
– член на Советот на општина Струмица, од 
четириесет и првата, четириесет и втората 
и четириесет и третата седница на Советот 
на општина Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-1202/1  Совет на општина Струмица 
24.02.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

 
______________________________________________________________ 

 
_______________________________
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