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133. 
 
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 прописот донесен на  
вонредната седница на  Советот на 

општина Струмица  
 

 1.Се објавува  прописот од 
вонредната седница  на Советот на 
општина Струмица,  одржана на 
14.05.2021 година и тоa: 
 Одлука за  престанок  на трајно и 
давање на  времено  користење на објект 
– Училишна спортска сала  за регионален 
вакцинален пункт против „Ковид-19“ во 
Струмица бр.   08-2755/2 од 14.05.2021 
година.  
 



Стр. 2               Службен гласник на општина Струмица           бр. 7            14.05.2021 год. 
 

  2.Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 09-2755/3            Општина Струмица 
14.05.2021 год.             Градоначалник                         
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 
 134. 
 Врз основа на  член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
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) 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 14.05.2021 година, 
донесе: 

О д л у к а 
за  престанок  на трајно и 

давање на  времено  користење на 
објект – Училишна спортска сала  за 

регионален вакцинален пункт против 
„Ковид-19“ во Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука на досегашниот 
корисник ООУ „Никола Вапцаров” -  
Струмица,  му  престанува  трајното 
користење на објект – Училишна спортска 
сала на ООУ „Никола Вапцаров” -  
Струмица, дадена со Одлука  број 08-
1182/1 од 24.02.2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“  бр. 2/21) 

 
 
 
 

Член 2 
 Објектот  – Училишна спортска 
сала во дворот  ООУ „Никола Вапцаров” -  
Струмица, на КП бр. 5788/1,  КП бр. 7346/1 
и КП бр. 5789/4 КО Струмица, запишан во 
сопственост на Општина Струмица, како 
зграда 3 во  Имотен лист број 50558 КО 
Струмица со промена од 23.02.2021 
година,  се дава  на времено   користење  
без надомест на ЈЗУ „Здравствен дом“  
Струмица,  за формирање на регионален 
вакцинален пунк за масовна вакцинација 
против „ковид -19“. 

 
Член 3 

 Се задолжува Градоначалникот  
на општина Струмица и општинската 
администрација  во соработка со ООУ 
„Никола Вапцаров“  да учествуваат во 
уредувањето на вакционалниот пункт во 
спортската сала  со поставување на 
соодветен мебел (маси,  столици и други 
пропратни содржини), соодветна 
комјутерска опрема (комјутери, печатари, 
мрежно поврзување и интернет конекција), 
агрегати за електрична енергија  (за 
фрижидерите за чување на вакцини), 
означување на пунктот со насоки за 
движење кон пунктот, обезбедување на 
соодветни административни лица за 
работа на пунктот и други потреби што ќе 
произлезат при уредувањето на пунктот и  
во текот на неговото функционирање.  
 

Член 4 
Временото користење  на 

спортската сала  ќе трае се додека има 
потреба од функционирање на 
регионалниот вакцинален пункт во 
Струмица. 

         
   Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила  со  
денот на објавувањето „Службен гласник 
на општина Струмица” 

 
Бр.08-2755/2   Совет на општина Струмица 
14.05.2021 год.             Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р
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