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Службен гласник на општина Струмица

84.
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, донесува
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-IT02-КА226-SCH-095669, РКБ
06858 , раздел 76601, согласно нивното
барање број 05-2578/1 од 04.05.2021 година.
2.Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави
во
„Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр. 05- 2578/2
Општина Струмица
04.05.2021 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р
....................................
85.
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 46-та седница на
Советот на општина Струмица
I.
Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 46-та
седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 28.04.2021 година и тоa:

бр. 6

07.05.2021 год.

1. Буџетски календар за подготовка и
донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2022 година, бр. 082505/1 од 29.04.2021 година;
2. Одлука за давање согласност за
обезбедени финасиски средства за
пополнување на работни места
согласно Измената и дополнувањето
на Годишниот план за вработување
за 2021 година на Општина
Струмица,
бр.
08-2506/1
од
29.04.2021 година;
3. Одлука за основање на заедничко
јавно претпријатие за заловување и
третман на бездомни кучиња, бр. 082507/1 од 29.04.2021 година;
4. Одлука за отстапување на опрема и
ситен инвентар
на ЈОУДГ „Детска
радост “ во Струмица, во објектите
на детските градинки во Куклиш и
Муртино, бр. 08-2508/1 од 29.04.2021
година;
5. Одлука за измена на Одлуката за
авто-такси превоз на патниците на
подрачјето на општина Струмица бр.
08-2509/1 од 29.04.2021 година;
6. Одлука за доделување парична
помош на Валентина Ангелова од с.
Баница, бр. 08-2510/1 од 29.04.2021
година;
7. Одлука за доделување парична
помош на
Ѓорги Трајков од
Струмица,
бр.
08-2511/1
од
29.04.2021 година;
8. Одлука за доделување парична
помош на семејство Белчовски од с.
Русиново,
бр.
08-2512/1
од
29.04.2021 година
9. Одлука за дополнување на Одлуката
за
определување
на
зонско
паркирање на подрачјето на град
Струмица,
бр.
08-2513/1
од
29.04.2021 година;
10. Одлука
за
поставување
на
туристички
знаци
и
останата
туристичка
сигнализација
во
Општина Струмица, бр. 08-2514/1 од
29.04.2021 година;
11. Одлука за поставување средства за
смирување
на
сообраќајот
во
општина Струмица, бр. 08-2515/1 од
29.04.2021 година;
12. Одлука за промена на режимот на
сообраќај на крстосница на ул.
„Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“
во Струмица, бр. 08-2516/1 од
29.04.2021 година;
13. Програма
за
дополнување
на
Програмата
за уредување на
градежното земјиште на подрачјето
на Општина Струмица за 2021
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Службен гласник на општина Струмица

година, бр. 08-2517/1 од 29.04.2021
година;
Програма
за
дополнување
на
Програмата
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето
на општина Струмица за 2021
година, бр. 08-2518/1 од 29.04.2021
година;
Решение
за
разрешување
и
именување на член на Надзорниот
одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица,
бр. 082519/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на општина
Струмица во Училишниот одбор на
СОУ “Никола Карев” Струмица, бр.
08-2520/1 од 29.04.2021 година;
Решение
за
разрешување
и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Никола Вапцаров” Струмица,
бр. 08-2521/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Сандо Масев” Струмица, бр.
08-2522/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Маршал Тито” Струмица, бр.
08-2523/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Видое Подгорец” Струмица,
бр. 08-2524/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Герас Цунев” с. Просениково,
бр. 08-2525/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “ Св. Кирил и Методи” с.
Дабиле, бр. 08-2526/1 од 29.04.2021
година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Гоце Делчев” с. Вељуса, бр.
08-2527/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Маршал Тито” Муртино, бр. 082528/1 од 29.04.2021 година;
Решение за
разрешување и
именување преставник на општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООУ “Даме Груев” Куклиш, бр. 082529/1 од 29.04.2021 година;

бр. 6

07.05.2021 год.

26. Решение за
разрешување и
именување претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на
ООМУ “Боро Џони” Струмица, бр. 082530/1 од 29.04.2021 година;
27. Заклучок за давање согласност на
Измена
и
дополнување
на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација
на
Општина Струмица за 2021 година,
бр. 08-2531/1 од 29.04.2021 година
28. Заклучок по барање мислење од
Министерството за економија за
развој на дистрибутивната гасоводна
мрежа во Општина Струмица, бр.
08-2532/1 од 29.04.2021 година;
29. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работата на Центарот
за развој на Југоисточниот плански
регион за 2020 година, бр. 08-2533/1
од 29.04.2021 година;
30. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за спроведувањето на
Програмата
за
развој
на
Југоисточниот плански регион за
2020 година, бр. 08-2534/1 од
29.04.2021 година;
31. Заклучок за давање согласност за
Измена на Годишен план за
вработување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 година, бр. 082535/1 од 29.04.2021 година;
32. Заклучок за давање согласност за
обезбедени финасиски средства за
пополнување на работни места
согласно Изменaта на Годишниот
план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2021
година, бр. 08-2536/1 од 29.04.2021
година;
33. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2020
година, бр. 08-2537/1 од 29.04.2021
година;
34. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2538/1 од
29.04.2021 година;
35. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица
за 2020 година, бр. 08-2539/1 од
29.04.2021 година;
36. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
СОУ „Никола Карев“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2540/1 од
29.04.2021 година;
37. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2020
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година, бр. 08-2541/1 од 29.04.2021
година;
38. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за
2020 година,
бр. 08-2542/1 од
29.04.2021 година;
39. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2543/1 од
29.04.2021 година
40. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2544/1 од
29.04.2021 година;
41. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Сандо Масев“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2545/1 од
29.04.2021 година;
42. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Маршал Тито“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2546/1 од
29.04.2021 година;
43. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ„Маршал Тито” Муртино за 2020
година, бр. 08-2547/1 од 29.04.2021
година;
…………………………………..
86.
Врз основа на член 27 став 4 и 5
од Законот за финасирање на единиците
на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и
209/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21 и

бр. 6

07.05.2021 год.

44. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Даме Груев” Куклиш за 2020
година, бр. 08-2548/1 од 29.04.2021
година;
45. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООУ „Герас Цунев” Просениново за
2020 година, бр. 08-2549/1 од
29.04.2021 година;
46. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ООМУ „Боро Џони” Струмица за
2020 година,
бр. 08-2550/1 од
29.04.2021 година; и
47. Заклучок за усвојување на Годишна
сметка со финансов извештај на
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за
2020 година, бр. 08-2551/1 од
29.04.2021 година.
II. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр. 09-2643/1
07.05.2021 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

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

77/21) 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 28.04.2021 година, донесе

Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2022 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 1. Со Буџетскиот
календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, се
утврдуваат следните рокови и активности:
Можен
датум
Април-мај
2021
Мај-јуни
2021

1-30
09/2021

Буџетски

активности

Советот на општината донесува Буџетски календар
Совет на општината усвојува развојни документи
Министерот за финансии подготвува буџетски
циркулар во кој се содржани главните насоки за
изготвување на Предлог-буџетите за наредната
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој
им го доставува на општината

Одговорност
Совет на општина
Струмица
Совет на општина
Струмица
Чл.21 од Законот на
Буџетит и чл.27 ст.1 и 2
од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ” бр.61/04)
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05/10/
2021

10/10/
2021
20/10/
2021

25/10/
2021

30/10/
2021

15/11/
2021
Ноември
2021

Ноември
2021

Декември
2021
Декември
2021
Декември
2021

Службен гласник на општина Струмица

бр. 6

Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања
се состануваат за да ги одредат приоритетите и
одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги
во предвид добиените барања и иницијативи од
граѓаните,НВО,институции од областа на културата и
спортот и други
Буџетските
информации
со
формуларите
за
буџетските побарувања со упатства се доставуваат до
другите сектори и сите општински буџетски корисници
заедно со писмото од Градоначалникто за зацртаните
одредби
Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го
доставува на одобрување до Советот
Проценката на трошоците и изготвените програмски
активности за наредната буџетска година се враќаат
во Секторот за финансиски прашања од останатите
сектори и општинските буџетски корисници
1. Се собираат буџетските барања од граѓаните
на собири на МЗ и други организирани форми
на консултации со сите учесници во буџетскиот
процес(НВО,спорт, култура и др.)
2. Барањата се анализират усогла-суваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи
Советот
го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен дел на
Предлог-буџетот
Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот
подготвен од Секторот за финансиски прашања
а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на
општината кој преку своите советници се учесници на
Буџетски форум на кој сите заинтересирани граѓани
партиципираат во донесување на Буџетот на ЕЛС.
б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се
дава на достапност на јавноста; и
в.
Се
одржуваат
јавни
расправи,
јавни
тибини,анкети,предлози на граѓани и форуми на
заедници
До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од страна на градоначалникот
Се води расправа во телата на Советот на општината
1.Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната година
2.Доколку Советот не го усвои Предлогбуџетот се донесува Одлука за времено
финансирање согласно чл.28 ст.2 од
Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ”бр.61/04)

07.05.2021 год.
Градоначалникот,
Секторот за финансиски прашања

Сектор за финансиски
прашања
Градоначалник

Раководители на сектори Буџетски корисници
Сектор за финансиски
прашања

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Градоначалник
Комисија за
финансии

буџет

Совет на општина
Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр. 08-2505/1
29.04.2021 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

и
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87.
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 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
143/19 и 14/20), 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, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 28.04.2021
година, донесе:
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација на
Општина Струмица за 2021 година
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација на Општина
Струмица за 2021 година, број 09-2304/2
од 20.04.2021 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2506/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………….
88.
Врз основа на член 18 став 3 од
Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.
весник на РМ“ бр.79/09), член 36 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,

бр. 6

07.05.2021 год.

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), и „Сл. весник на
РСМ“ 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 28.04.2021 година,
донесе
Одлука
за основање на заедничко јавно
претпријатие за заловување и третман
на бездомни кучиња
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
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 Заедничко Јавно претпријатие
за заловување на бездомни кучиња
„АСТРА-ЛУНА“ - Струмица, со с к р а т е н
н а з и в З Ј П З Б К „ АСТРА-ЛУНА“ –
Струмица.
Седиштето на Заедничкото јавно
претпријатие е во Индустриска зона
Сачево, општина Струмица.
Активностите
на
Заедничкото
јавно претпријатие е заловување и
третман
на
бездомни
кучиња
на
подрачјето на општините Богданци,
Босилово,
Валандово,
Василево,
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село,
Радовиш и Струмица.
Член 3
Износот
на
средствата
за
основање Заедничко Јавно претпријатие
за заловување на бездомни кучиња
„АСТРА-ЛУНА” - Струмица изнесува
4.269.792,00 денари, кои средства се
обезбедени со учество на секоја општина
и тоа според следниот износ:
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Општини во Југоисто-чниот
плански регион
Богданци
Босилово
Валандово

Износ
217.256,00
224.256,00
274.256,00

Василево
Гевгелија
Дојран
Конче
Ново Село
Радовиш
Струмица

224.256,00
737.000,00
274.256,00
224.256,00
224.256,00
850.000,00
1.020.000,00

Средствата во оваа табела се
поделени на фиксно финансирање на
годишно
ниво
за
секоја
општина
поединечно, согласно одлуката донесена
од страна на Советот за развој на
Југоисточниот плански регион бр. 08-53/1
од 02.02.2021 год.

-

-

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
согласно член 3 од оваа Одлука;
-Од донации и спонзорства;
-Од давањетo на услуги за кои е
основано претпријатието.
Член 5
Дејноста на Заедничкото јавно
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
Јавно
класификација
на
дејности
претпријатие за заловување на бездомни
кучиња, ќе врши претежна дејност 01.49
Одгледување на други животни и тоа:
-

-

бр. 6

Преземање на соодветни мерки се
со цел ефикасна заштита на
бездомните кучиња;
Редовно хранење и напојување
доколку е неопходно лекување на
кучињата;

-

-

-

-

07.05.2021 год.

Учество во
проценти
5,08%
5,25%
6,42%
5,25%
17,26%
6,42%
5,25%
5,25%
19,90%
23,88%

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;
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.
Во функција на основната дејност
Заедничкото јавно претпријатие ќе
врши и други дејности во
внатрешниот промет, и тоа:
75.00 Ветеринарни дејности
01.62
Помошни
дејности
за
одгледување на животни
96.09 Останати лични услужни
дејности, неспомнати на друго
место.

Заедничкото јавно претпријатие не
може да врши промена на дејност,
статут, назив и седиште без согласност
на основачите.

07.05.2021 год.

бр. 6
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Член 6
Заедничкото
јавно
претпријатие
организира на начин што ќе обезбеди:
-

-

стр.
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Член 10
се

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 7
Заедничкото јавно претпријатие се
организира како единствено заедничко
јавно претпријатие со можност да
формира подружница, за општините
Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово,
за
што
Управниот
одбор
на
претпријатието ќе донесе посебна одлука
на која основачите ќе дадат согласност.
Подружницата
на
јавното
претпријатие нема својство на правно
лице, но може да настапува во правниот
промет во име и за сметка на јавното
претпријатие.
Со
подружницата
раководи
раководител што го именува директорот
на јавното претпријатие по предходна
согласност на Советот за развој на
Југоисточниот плански регион.
Член 8
Се ОВЛАСТУВА лицето Софче
Јанева од Струмица, ул. „Јанко Цветинов„
бр. 16, со ЕМБГ 0106964465021, 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 Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и
активности за упис во Централен Регистар
на Р.С.М. во согласност со законите се до
уписот на заедничкото јавно претпријатие.
Член 9
Органите на Заедничкото јавно
претпријатие се: Управен одбор, Надзорен
одбор за контрола на материјално –
финансиското работење и Директор.

Управниот одбор на Заедничкото
јавното претпријатие се состои од пет (5)
члена. Во Управниот одбор основачот
предлага
именување
односно
разрешување на 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, на предлог
на Советите на општините основачи.
Член 11
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.
Член 12
Управниот
одбор
може
полноправно да работи и одлучува
доколку се присутни повеќе од половината
членови на Управниот одбор.
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Одлуките на Управниот одбор се
сметаат за донесени ако за нив гласале
повеќе од половината од сите членови на
Управниот одбор.
Член 13
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
се именуваат со мандат од четири (4)
години.
Членовите на надзорниот одбор ги
именува и разрешува Советот за развој на
Југоисточниот плански регион на предлог
на Советите на општините основачи.
Член 14
Предлагањето на членови на
Управниот и Надзорниот орган од страна
на Советите на општините основачи ќе се
врши по пат на ротација.
Советите на општините кои
предложиле членови во Управниот орган
по истекот на мандатот од 4 (четири)
години
ќе
предложат
членови
во
Надзорниот орган, и обратно.
Советот на секоја од општините
може да предложи разрешување само на
членот на Управниот или Надзорниот
орган кој самиот го предложил за
именување.
Член 15
Директорот
го
избира
градоначалникот на општината на чие
подрачје е седиштето на заедничкото
јавно претпријатие по предлог од
комисијата од три члена, која ќе ги
разгледува
пристигнатите
пријави,
формирана од Советот за развој на
Југоисточниот плански регион во постапка
утврдена со закон.
Градоначалникот на општината на
чие подрачје е седиштето на заедничкото
јавно претпријатие може да именува
вршител на должноста директор на
заедничкото
јавно
претпријатие
до
изборот на директор, но најмногу до шест
месеци.
Член 16
Конституирањето на органите на
Заедничкото јавно претпријатие ќе се
изврши во рок од шеесет (60) дена од
денот на уписот на Заедничкото јавно
претпријатие во Централен регистар на
РСМ.
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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 односно
советите
на
општините
Богданци,
Босилово,
Валандово,
Василево,
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село,
Радовиш и Струмица.
Со статутот на Заедничкото јавно
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 заедничкото јавно
претпријатие.
Член 18
Сите одлуки усвоени од органите
на Заедничкото јавно претпријатие се
задолжителни за сите основачи и истите
ќе се спроведуваат на единствен начин од
страна на секоја општина, основач.
Член 19
Заедничкото јавно претпријатие за
обврските во правниот промет со трети
лица одговара со целиот свој имот.
Основачите/општините
не
се
одговорни за обврските на заедничкото
јавно претпријатие.
Заедничкото јавно претпријатие со
својство на правно лице се стекнува со
денот на уписот во Трговскиот Регистар.
II.ПРЕОДНИ
ОДРЕДБИ

И

ЗАВРШНИ

Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина
Струмица", со
влегување во сила на оваа одлука
престанува
да важи
Одлуката за
основање на заедничко јавно претпријатие
за заловување и третман на бездомни
кучиња, бр. 08-757/1 од 28.12.2021 година
„Службен гласник на општина Струмица "
бр. 33/20.
Член 21
Примената на оваа одлука ќе
отпочне откако сите десет општини
основачи ќе донесат Одлука за основање
на заедничкото јавно претпријатие.
Бр.08-2507/1 Совет на општина Струмица
29.04.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..

07.05.2021 год.
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89.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самуоправа („Службен
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 28.04.2021 година, донесе

Ред.
бр.

Објект

1.
2.

Детска градинка - Куклиш
Детска градинка - Муртино
Вкупно:

Член 2
Опремата и ситниот инвентар од
член 1 на оваа Одлука , се отстапуваат
без надомест за вршење на дејноста детски градинки во Куклиш и Муртино .
Член 3
Примопредавањето на опремата и
ситниот инвентар, од член 1 на оваа
Одлука ќе го изврши од Комисија од три
члена, формирана од Градоначалникот на
општина Струмица, од кои еден од ЈОУДГ
„Детска радост“ – Струмица и два од
Општина Струмица.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се
Материјалните картици за ситен инвентар
во употерба и Пописните листи за опрема
од 2019 и 2020 година на Одделенито за
сметководство и плаќања при Секторот за
финансиски прашања
на
Општина
Струмица.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
„Службен гласник на општина Струмица“
Бр.08-2508/1Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………..
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Одлука
за отстапување на опрема и ситен
инвентар на ЈОУДГ „Детска радост“ во
Струмица, во објектите на детските
градинки во Куклиш и Муртино
Член 1
Со оваа Одлука се одтстапува
опремата и ситниот инвентар, со кој се
опремени клоновите на детските градинки
во Куклиш и Муртино, сопственост на
Општина Струмица, на ЈОУДГ „Детска
радост“ – Струмица и тоа:
Опрема
денари
902.958
680.299
1.583.257

Ситен
инвентар
денари
84.330
65.580
149.910

Вкупно
денари
987.288
745.879
1.733.167

90.
Врз основа на член 53 и 54 од
Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09,
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13,
120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14,
166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18
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 28.04.2021 година,
донесе
Одлука
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патниците на
подрачјето на општина Струмица
Член 1
Во Одлуката за авто-такси превоз
на патници на подрачјето на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 21/10, 12/12, 28/12, 21/13,
16/14, 15/15, 1/17, 20/18 и 33/20) во член
16 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:
„- старт (почеток) на превозот до
два километри во дневен и
ноќен превоз ......................60,00 денари“.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр. 08-2509/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
91.
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 28.04.2021 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Валентина Ангелова од с. Баница
Член 1
На Валентина Ангелова од с.
Баница и се доделува парична помош во
вкупен нето износ 50.000,oo денари, како
помош во обезбедување на парични
средства за лекување.
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.08-2510/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………………..

92.
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 28.04.2021 година, донесе
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Одлука
за доделување парична помош на
Ѓорги Трајков од Струмица
Член 1
На Ѓорги Трајков од Струкмица му
се доделува парична помош во вкупен
нето износ 50.000,oo денари, како помош
во обезбедување на парични средства за
лекување.
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- 2511/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………………
93.
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 28.04.2021 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
семејството Белчовски од с. Русиново
Член 1
На семејството Белчовски од с.
Русиново, му се доделува парична помош
во нето износ 100.000,oo денари, како
помош за ублажување на
тешката
финансиска состојба.
Општина Струмица изразува почит
за најголемиот можен чин на хуманоста
што го покажаа во најтешките моменти
од животот, со дарувањето на срцето и
други органи од нивната
трагично
загината ќерка и сестра Верица, со што
спасија други млади животи.

07.05.2021 год.
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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.08-2512/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

94.
Врз основа на член 22 точка 4 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член 20 став 1 точка
24 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) и член 18 став 1 од
Одлуката за јавни паркиралишта од
значење
на
Општина
Струмица.
(’’Службен гласник на општина Струмица”
бр. 1/14), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 28.04.2021
година, донесе
Одлука
за дополнување на Одлуката за
определување на зонско паркирање на
подрачјето на град Струмица
Член 1
Во Одлуката за определување на
зонско паркирање на подрачјето на град
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 1/14, 7/15 , 10/15, 15/15 и
02/16 ), во член 4 став 1 по алинеја 18 се
додава една нова алинеја (19 ) која
гласи:
- Јавен паркинг простор на ул. “Браќа
Миладинови“ на КП бр. 6287 КО
Струмица кај пазарот „Чешел“ (до
клон 4 на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица).
Член 2
Начинот
на паркирање
на
Јавениот паркинг простор на ул. “Браќа
Миладинови“
на КП бр. 6287 КО
Струмица, е определен
ДУП на град
Струмица за блок бр. 20, донесен со
Одлука број 02-850/1 од 31.12.1987 год.
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Член 3
Режимот на сообраќај
за
користење на Јавениот паркинг простор
на ул. “Браќа Миладинови“ на КП бр. 6287
КО Струмица,
се регулира согласно
Правилникот за сообраќајните знаци ,
опрема и сигнализација на патот
(“Службен весник на РСМ“ број 174/20),
табеларниот приказ број 01/2021
на
сообраќајна сигначизација која ќе биде
поставена на јавниот паркинг простори и
графички прилог бр. 1/2021 за начунот на
уредувањето на режимот на сообраќај, кои
се составен дел на извадок од ДУП за
блок бр. 20 на град Струмица.
Член 4
Организаторот на паркирањето на
определениот паркинг простор со член 1
од оваа Одлука е должен да ја означи
соодветна зона, да постави вертикална и
хоризонтална сигнализација, информативни табли за видот на возилата кои
можат да се паркираат, времето на
максимално дозволено паркирање, цената
на паркирањето, начинот на плаќањето,
да означи две паркинг-лоации за лица со
посебни
потреби,
како
и
други
информации кои се неопходни за
информирање на корисниците на услугите
на паркирањето.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2513/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

95.
Врз основа на член 348 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 22 и 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02), член
20 став 1 точка 24 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 28.04.2021 година, донесе

Стр. 14
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Одлука
за поставување на туристички знаци и
туристичка сигнализација во Општина
Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се определува
поставување на туристички знаци и
туристичка сигнализација за известување
на
учесниците
во
сообраќајот
за
културните,
историските,
верските,
археолошките
и
други
значајни
локалитети на подрачјето на Општина
Струмица и тоа:
- Манастир „Св. Богородица Елеуса“
с. Вељуса;
- Манастир „Св. Леонитиј“
с.
Водоча;
- Црква
„Св.
Петнаесет
Тивериполски Свештеномаченици“
–Струмица;
- Црква „Св. Кирил и Методиј “ –
Струмица
- „Средновековна црква“ –Струмица;
- „Спомен-Костурница “- Струмица;
- Спомен куќа на Благој Јанков
Мучето- Струмица;
- Куќа од старогратски тип Струмица;
- Комплекс сакрални објекти –
Струмица;
- Археолошки локалитет „Маџук“ Струмица;
- Археолошки локалитет „Цареви
кули“ – Струмица; и
- НУ
Завод
за
заштита
на
спомениците на културата и Музеј
– Струмица.
Член 2
Поставувањето на туристичките
знаци и туристичката сигнализација е од
примарните
сообраќајници
кои
започнуваат на влезовите на градот, за
заинтесесираните
учесници
во
сообраќајот полесно да се насочат низ
булеварите и улиците во градот и јавните
патишта до наведените туристички места
во член 1 од оваа Одлука.
Член 5
Правецот
на
движење
кон
определение туристички локалитети
се
регулира
со
соодветни
вертикални
туристички знаци и останата туристичка
сигнализација, согласно Правилникот за
сообраќајните
знаци,
опрема
и
сигнализација на патот (“Службен весник
на РСМ“ број 174/20) , определени со
основниот сообраќаен проект, со технички
број 015-002/2021 изработен од МС СТОП
ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

бр. 6

07.05.2021 год.

Член 6
Составен дел на оваа Одлука е
„Основниот сообраќаен проект
за
поставување на туристичка сигнализација
во Општина Струмица“
со технички број
015-002/2021 изработен од МС СТОП
ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 08-2514/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
96.
Врз основа на член 348 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 22 точка 4 и 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 28.04.2021 година,
донесе
Одлука
за поставување средства за
смирување на сообраќајот во општина
Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се определува
поставување на средства за смирување на
сообраќајот и зголемување безбедноста
на пешаците на:
- Ул. Никола Тесла“ и ул „Васил
Главинов“ (три забавувачи на
сообраќајот
–
вештачки
издадености
на
патот
и
поставување
вертикална
сообраќајна сигнализација);
- Крстосница на ул.„Ѓорѓи Василев“
и ул. „Младинска“ во Струмица
(забавувачи на сообраќајот –
вештачки издадености на патот на
двете
улици
во
делот
на
сообраќајните
ленти
во
определените правци на движење
на возилата);
- Улици во с. Дабиле (звучни ленти
и зона во која е ограничена

07.05.2021 год.

-
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брзината на движење на возилата
пред училиштето во Дабиле, БУС
постојка , пешачки премини и
поставување
вертикална
сообраќајна сигнализација); и
Улица во с. Костурино (звучни
ленти и зона во која е ограничена
брзината пред училиштето во с.
Костурино и поставување на
вертикална сигнализација).
Член 5

Поставувањето на средствата за
смирување на сообраќајот
се врши
согласно Правилникот за сообраќајните
знаци, опрема и сигнализација на патот
(“Службен весник на РСМ“ број 174/20) ,
определени со
основниот сообраќаен
проект, со технички број 015-004/2021
изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ
Струмица.
Член 6
Составен дел на оваа Одлука е
„Основниот сообраќаен проект
за
поставување на средства за смирување на
сообраќајот во Општина Струмица,
со
технички број 015-004/2021 изработен од
МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2515/1Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………..
97.
Врз основа на член 6 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патишта
(„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,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
28.04.2021 година, донесе

стр.
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Oдлука
за промена на режимот на сообраќај на
крстосница на ул. „Ленинова“ со ул.
„24-ти Октомври“ во Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се врши промена
на режимот на сообраќај на пресекот на
ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ во
Струмица, од класична четири-кракна
крстосница во кружна крстосница со
кружен тек на сообраќајот.
Член 2
Технологијата на изведување на
кружната крстосница , како и начинот на
воспоставување на кружниот тек на
сообраќајот и потребната сооодветна
вертикална и хоризонтална сигнализација
е определена со Проектот за промена на
режимот на сообраќај со технички број
015-005/2021 изработен од МС СТОП
ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица и Правилникот
за сообраќајните знаци, опрема и
сигнализација на патот (“Службен весник
на РСМ“ број 174/20) ,
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
Проектот
за промена на режимот на
сообраќај со технички број 015-005/2021
изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ
Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2516/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………
98.
Врз основа на член 95 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на
Република Mакедонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 275/19) и член 20 став 1
точка 8 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
28.04.2021 година, донесе

Стр. 16
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Програма
за дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за
2021 година

бр. 6

07.05.2021 год.

1. Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 33/20) во точка:

Во глава:
ФА .- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), во табелата по реден
број 35 се додава:
р.
бр.
36

Назив на активноста
Изведба на кружна крстосница на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“
(градежен и сообраќаен дел)

37

Велосипедска патека

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2517/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………………
99.
Врз основа на член 20 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 32/2020) 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 28.04.2021 година,
донесе
Програма
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 , 2/21 и 3/31) се вршат следните
дополнувања:

Во глава:
VI. Урбанистички планови вон населено место
Во табелата по реден број 5 се додава:
Р.б.
6.

Објект
Износ денари
Измена и дополна на Урбанистички план за вон населено место
за повеќенаменска индустриска зона за град Струмица, КО
Сачево и КО Градско Балдовци, за изградба на објект со Самофинасирање
намена Е1.13, во граници на ГП1.4.1, до ГП1.4.6.

07.05.2021 год.

бр. 6
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Во глава:
VII. Урбанистички проект
Во табелата по реден број 5 се додава
Р.б.
6

Објект
Износ денари
Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на
атмосферска канализациона мрежа и заштита од поплава за
с.Муртино, Општина Струмица

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-2518/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

100.
Врз основа на член 17 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,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување на член
на Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Од должноста член
Надзорниот одбор за контрола
материјално – финансиското работење
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица,
разрешува: Иван Вета;

на
на
на
се

2. За член на Надзорниот одбор
за
контрола
на
материјално
–
финансиското
работење
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, се именува:
Костадинка Дикова –дипл.економист од
Струмица;
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“
Бр.08-2519/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
101.
Врз основа на член 88 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, 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 28.04.2021 година,
донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставници на општина Струмица во
Училишниот одбор на СОУ „Никола
Карев“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица, се разрешува
претставникот на општина Струмица:
- Ристо Чивчиев
2. Во Училишниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица, за претставник
на општина Струмица, се именува:
- Емилија Котева

Стр. 18
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3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2520/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Никола
Вапцаров“ Струмица
1.

Од Училишниот одбор на ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица, се
разрешува претставникот на Општина
Струмица:
- Душко Панов

2.

Во Училишниот одбор на ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица, за
претставник на општина Струмица, се
именува:
- Дончо Цветанов

3.

Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр.08-2521/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………
103.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:

07.05.2021 год.

Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Сандо
Масев“ Струмица
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Сандо
Масев“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Ристо Годев

2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Сандо
Масев“ Струмица, за претставник од
Општина Струмица, се именува:
- Ѓорги Стојков

102.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:

бр. 6

3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2522/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………..

104.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Маршал
Тито“ Струмица
1.Од Училишниот одбор на ООУ
“Маршал Тито“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
Зорица Андонова
2.Во Училишниот одбор на ООУ
“Маршал Тито“ Струмица, за претставник
на Oпштина Струмица, се именува:
- Андријана Ковачева
3.Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2523/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………….

07.05.2021 год.

бр. 6
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105.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Гоце
Делчев“ с.Вељуса
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Гоце
Делчев“ с.Вељуса, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
Илија Георгиев

2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Гоце
Делчев“ с.Вељуса, за претставник на
општина Струмица, се именува:
Зуле Михаилова

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.
Бр.08-2527/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
..................................

105.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Видое
Подгорец“ Струмица
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Видое
Подгорец“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Јанко Шилинов
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2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Видое
Подгорец“ Струмица, за претставник
на општина Струмица, се именува:
- Марија Гаштеовска

3.

Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр.08-2524/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………..
106.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Герас
Цунев“ с.Просениково
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Герас
Цунев“ с.Просениково, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Крсто Петров

2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Герас
Цунев“ с.Просениково, за претставник
на општина Струмица, се именува:
- Сања Митева

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2525/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………

Стр. 20
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107.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Св. Кирил и
Методиј“ с.Дабиле
1.

2.

Од Училишниот одбор на ООУ “Св.
Кирил и Методиј“ с.Дабиле, се
разрешува претставникот на Општина
Струмица:
- Коце Божиков
Во Училишниот одбор на ООУ “Св.
Кирил и Методиј“ с. Дабиле, за
претставник на општина Струмица, се
именува:
- Сашко Атанасов

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2526/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………….

07.05.2021 год.

Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“ с.Куклиш
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“
с.Куклиш,
се
разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Игор Милушев

2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“ с.Куклиш, за претставник на
општина Струмица, се именува:
- Слоботка Милушева

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2529/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
…………………………….
109.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Маршал
Тито“ с.Муртино

108.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:

бр. 6

1.

Од Училишниот одбор на ООУ
“Маршал
Тито“
с.Муртино,
се
разрешува претставникот на Општина
Струмица:
- Наце Милушев

2.

Во Училишниот одбор на ООУ
“Маршал Тито“ с. Муртино, за
претставник на општина Струмица, се
именува:
- Тоди Стојанов

07.05.2021 год.

бр. 6
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3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.

16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
28.04.2021 година, донесе:

Бр.08-2528/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
.............................

Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООMУ “Боро
Џони“ Струмица

110.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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
28.04.2021 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување
претставник на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“ с.Куклиш
1.

Од Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“
с.Куклиш,
се
разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Игор Милушев

1.

Од Училишниот одбор на ООMУ
“Боро Џони“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Љубен Делев

2.

Во Училишниот одбор на ООMУ “Боро
Џони“ Струмица, за претставник на
општина Струмица, повторно се
именува:
- Љубен Делев

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2530/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………
112.

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.

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
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 ден 28.04.2021 година,
донесе:

Бр.08-2529/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
..................................

Заклучок
за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација на
општина Струмица за 2021 година

2.

Во Училишниот одбор на ООУ “Даме
Груев“ с.Куклиш, за претставник на
општина Струмица, се именува:
- Слоботка Милушева

111.
Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 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,

1. Се дава согласност на Измената
на
Годишниот
план
за
вработување
во
општинската
администрација
на
општина
Струмица
бр.
09-2304/2
од
20.04.2021 година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот
на
објавувањето
во
„Службен гласник на Општина
Струмица“.
Бр.08-2531/1 Совет на Општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
113.
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 28.04.2021 година, донесе
Заклучок
за идните планови за развој на
дистрибутивната гасоводна мрежа во
Општина Струмица
1. Советот на општина Струмца го
разгледа
Барањето-мислење
од
Министерството за економија бр. 12-786/1
од 11.02.2021 година, за идните планови
за развој на дистрибутивната гасоводна
мрежа во државата и понудените
можности за оперирање со постојната
гасоводна инфраструктура.
2.
Општина
Струмица
се
определува преку ЈПЕД „Струмица-гас“
да продолжи да функционира
како
оператор на системот за дистрибуција на
природен гас.
3.
Јавното
претпријатие
за
енергетски дејности
“Струмица-гас“
Струмица, е основано во 2010 година и
остварува
позитивни
финансиски
резултати. Досега реализира 41.000
метри гасоводна мрежа, со приклучени
327
корисници од категориите:
домаќинства,
стопанство
и
јавни
институции.
Во наредниот период продолжува
со проширување на гасоводната мрежа и
реализација нови приклучоци.
4. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2532/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
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114.
Врз основа на член 26- а од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 28.04.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2020
година
1.

Се усвојува Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2020
година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-2533/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................

115.
Врз основа на член 26- а од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Стру1мица“ 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 28.04.2021 година, донесе:

07.05.2021 год.
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Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за спроведувањето на Програмата за
развој на Југоисточниот плански регион
за 2020 година
1.

Се усвојува Годишниот извештај за
спроведувањето на Програмата за
развој на Југоисточниот плански
регион за 2020 година.

2.

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

Бр.08-2534/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................

116.
Врз основа на член 37-е од
Законот за јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06,
22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19) 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 28.04.2021 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување на
ЈПKД „Комуналец“ Струмица за 2021
година
1. Се дава согласност на Измената
на
Годишниот
план
за
вработување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 година бр. 012031/1 од 30.03.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-2535/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
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117.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување во
ЈПKД „Kомуналец “ Струмица во 2021
година
Член 1
1. Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување во ЈПКД
„Комуналец“ Струмица во 2021 година бр.
04-2031/1 од 30.03.2021 година.
Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2536/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................................
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119.
118.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.275/19), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 28.04.2021 година, донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка со финансиски извештај за 2020
година на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица
1.

Се дава согласност Годишната сметка
со финансиски извештај за 2020
година
на
ЈПКД,,Комуналец“
Струмица, усвоена со Одлука на
Управниот одбор бр.02-1518/3 од
08.03.2021 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-2537/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2020 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2538/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................

120.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД
„Димитар Влахов “ Струмица за 2020
година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов “ Струмица за 2020 година.

07.05.2021 год.
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2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2539/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................

121.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев “ Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр. 08-2540/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

122.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
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З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2020 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2541/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
123.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиље за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиље за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2542/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
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124.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе

126.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2020 година

1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2020 година.

1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр. 08-2543/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр. 08-2545/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

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

...........................................
127.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе

125.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2544/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2546/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

07.05.2021 год.

бр. 6

Службен гласник на општина Струмица

128.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2020 година

стр.
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130.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2020 година

1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2020 година.

1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр. 08-2547/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

Бр. 08-2549/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................................

129.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „ Даме
Груев“ Куклиш за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2548/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................

131.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2020 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2550/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
29.04.2021 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................................

Стр. 28

Службен гласник на општина Струмица

132.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2021 година,
донесе

бр. 6

07.05.2021 год.

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2551/1 Совет на општина Струмица
29.04.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

___________________________________________________
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