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 171. 
 

Врз основа на член 35 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 4/03, 
2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за организирање втора јавна анкета и 

јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 
40, Општина Струмица 

 
 
 

Член 1 
 

Се организира втора јавна анкета 
и јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 
40, Општина Струмица, со површина од 
39,1ха. кој граничи: 

 
- од источната страна со осовина на 

новопланирана ул„бр.14а”; 
- од северната страна со осовина на 

новопланирана ул„бр.12”; 
- од западната страна со осовина на 

новопланирана ул „бр.17”; 
- од јужната страна со осовина на 

новопланирана ул„бр.15”. 
 
 

Член 2 
 

Одлуката за организирање на 
втора јавна анкета и јавна презентација ќе 
биде објавена на огласната табла на 
Општина Струмица, во Секторот за 
урбанизам и  комунални работи ,на ВЕБ 
страницата на Општина Струмица, во 
Службен гласник на општина Струмица и 
во две јавни гласила. 

 
 

Член 3 
 

Втората јавна анкета ќе трае од 
07.07.2021 година до 27.07.2021 година,а 
јавната презентација ќе се одржи на ден 
12.07.2021 година во 11:00 часот во 
просториите на Дом на АРМ Струмица. 
 
 

Член 4 
 

ДУП за Блок 39 и 40, Општина 
Струмица, ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи ул.”Ленинова” бр.34. 

 
Член 5 

 
Заинтересираните физички и 

правни лица можат на анкетни листови да 
достават забелешки и предлози по 
предлогот на планот, во електронска 
форма преку информацискиот систем е-
урбанизам или во писмена форма. 
 

Член 6 
 

Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Службен гласник на општина Струмица”. 

 
 
 

  Бр.09-3996/2         Општина Струмица 
  01.07.2021 год.          Градоначалник,   
  С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 
                                                           

……………………………….. 
 
 
 172. 
 
 Врз основа на член 35 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Службен  
гласник на општина Струмица” број број 
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 формирање на Комисија за 

спроведување на втора јавна анкета и 
јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 

40, Општина Струмица 
 
 

1. Се формира Комисија за 
спроведување на втора јавна анкета и 
јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 
40, Општина Струмица, со површина од 
39,1ха  во состав: 
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-  Софија Ристова - Раководител на 
Одделението за урбанизам,                                                                                                                              
-  Дејан Диневски - претставник на 
изготвувачот на планот, 
-  Александра Едровска - дипломиран 
архитект, надворешен член.  
 

2. Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе втората јавна анкета од 
07.07.2021 година до 27.07.2021 година, а 
јавната презентација на ден 12.07.2021 
година во 11:00 часот во просториите на 
Дом на АРМ Струмица. 

 
 
3. Ова Решение влегува во сила 

со денот на донесувањето а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
 

  Бр.09-3996/3        Општина Струмица 
  01.07.2021 год.          Градоначалник 
 С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

………………………………. 
  
 173. 
 

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 48-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
 

 I. Се објавуваат  прописите и 
другите акти донесени на 48-та  седница 
на Советот на општина Струмица,  
одржана на 02.07.2021 година и тоa: 
 

1. Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за 
основање на Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион,  бр. 08-
4121/1  од 05.07.2021 година; 

2. длука  за донесување на  Детален 
урбанистички план  за дел од блок 7, 
УЕ 6 во Струмица,  бр. 08-4122/1  од 
05.07.2021 година; 

3. Решение за разрешување и  
именување претставници на Општина 
Струмица во Училишниот одбор на 
СОУ “Јане Сандански”  Струмица, бр. 
08-4123/1  од 05.07.2021 година; 

4.  Решение за  разрешување и 
именување претставници на Општина 
Струмица во Училишниот одбор на 
СОУУД “Димитар Влахов”  Струмица, 
бр. 08-4124/1  од 05.07.2021 година; 

5. Решение за  разрешување и 
именување претставници на Општина 
Струмица во Училишниот одбор на 
СОУ “Никола Карев”  Струмица,  бр. 
08-4125/1  од 05.07.2021 година; 

6. Решение за разрешување и 
именување претставници  на 
Општина Струмица, во Управниот 
одбор во ЈОУДГ “Детска радост”- 
Струмица, бр. 08-4127/1  од 
05.07.2021 година; 

7. Програма за дополнување на 
Програмата за  одржување на јавно 
зеленило на  подрачјето на општина 
Струмица  за 2021 година, бр. 08-
4128/1  од 05.07.2021 година;  

8. Програма за  дополнување на 
Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа  на 
културата во 2021  година бр. 08-
4129/1  од 05.07.2021 година; 

9. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на  ООУ „Видое 
Подгорец“  Струмица, бр. 08-4130/1  
од 05.07.2021 година; 

10. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Никола 
Вапцаров“  Струмица, бр. 08-4131/1  
од 05.07.2021 година; 

11. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Маршал Тито“  
Струмица, бр. 08-4132/1  од 
05.07.2021 година; 

12. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Сандо Масев“  
Струмица, бр. 08-4133/1  од 
05.07.2021 година;  

13. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Даме Груев“  
Куклиш, бр. 08-4134/1  од 05.07.2021 
година ; 

14. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Маршал Тито“  
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Муртино,  бр. 08-4135/1  од 05.07.2021 
година;  

15. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“  Дабиле, бр. 08-4136/1  од 
05.07.2021 година; 

16. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Герас Цунев“  
Просениково, бр. 08-4137/1  од 
05.07.2021 година; 

17. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООУ „Гоце Делчев“  
Вељуса, бр. 08-4138/1  од 05.07.2021 
година; 

18. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување за 
2022 година на ООМУ „Боро Џони“  
Струмица, бр. 08-4139/1  од 
05.07.2021 година; 

19. Заклучок за давање позитивно 
мислење на Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица, бр. 08-
4140/1  од 05.07.2021 година; 

20. Заклучок за давање согласност на 
Одлука на ЈПКД „Комуналец“ за 
утврдување паушал за одведување  
на отпадни води  во  Банско и 
Вељуса; 

21. Заклучок за усвојување Извeштај за 
оцена на пеформансите  на јавните 
расходи и финасиската одговорност  
на Општина Струмица, бр. 08-4141/1  
од 05.07.2021 година;  и 

22.  Заклучок за задолжување на 
Комисијата за статут и прописи за 
изготвување на  пречистен текст од 
Одлуката за основање и Одлуките  за 
изменување и дополнување на 
Одлукате за основање на Центар за 
развој на Југоисточниот плански 
регион, бр. 08-4142/1  од 05.07.2021 
година. 

23. Одлука  за основање на Центар за 
развој на Југоисточниот плански 
регион - Пречистен текст бр.08- 
4176/1 од 07.07.2021 година. 
 

II. Ова Решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
  Бр.09-7178/ 1       Општина Струмица 
  07.07.2021 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 174. 
 

Врз основа на член 26 став 5 и 
член 86 став 1 од Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.24/2021), 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 
02.07.2021 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за основање на Центар за 
развој на Југоисточниот плански 

регион 
 
 
 

I. Во Одлуката за основање 
Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион („Службен гласник на 
општина Струмица  бр. 16/07 и 5/08) се 
вршат следните измени и дополнувања:  

 
Член 1 

 
Во член 3, зборовите „ул.„Сандо 

Масев“ бр.1“ се заменуваат со зборовите 
„Бул. Маршал Тито бр.1-1“. 
  

Член 2 
 

Во член 4 став 1 зборовите „ги 
врши следниве работи“ се заменуваат со 
зборовите „спроведува активности и 
реализира задачи поврзани со развојните 
приоритети на Југоисточен плански регион 
и тоа“. 

Во член 4 став 1 алинеа 3 на 
крајот на реченицата се додаваат 
зборовите „и предлог - проекти за 
финансирање од Програмата за 
намалување на диспаритетите меѓу и во 
рамките на планските региони и 
зголемување на регионалната 
конкурентност“. 

Во член 4 став 1 алинеа 4 
зборовите „најдоцна до 15-ти декември во 
тековната година до Бирото за регионален 
развој“ се заменуваат со зборовите „во 
законски определениот рок“. 
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Во член 4 став 1 на почетокот на 
алинеа 13 се додаваат зборовите „ 
изготвува, поднесува апликации и“. 

Во член 4 став 1 алинеа 15 по 
зборот „работење“ се додаваат зборовите 
„чиј составен дел е и Извештајот за 
финансиското работење на Центарот“, а 
зборот „доставува“ се заменува со зборот 
„поднесува“. 

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот 
„административни“ се заменува со 
зборовите „административно - технички“. 

Во член 4 став 1 по алинеата 16 се 
додаваат три нови алиеи и тоа: 
- Реализира активности за 

поттикнување на конкурентноста преку 
активна поддршка на приватниот 
сектор;     

- Изготвува и реализира проекти и 
договорени задачи и услуги за 
министерства и други државни 
институции и   

- Врши други активности за 
поттикнување на развојот на 
планскиот регион.   
      

 
Член 3 

 
Во член 5 став 1 зборот 

„раководител“ се заменува со зборот 
„директор“, а зборот „конкурс“ се заменува 
со зборот „оглас“ по кој се додаваат 
зборовите „во согласност со Законот за 
рамномерен регионален развој“. 

Во член 5 став 2 по зборот 
„мнозинство“ се додаваат зборовите 
„гласови од вкупниот број на членови со 
право на глас“. 
 

Член 4 
 

Членот  6  се менува и гласи: 
 

„Член 6” 
 

За директор на Центарот, може да 
биде избрано лице кое ги исполнува 
условите утврдени во Законот за 
рамномерен регионален развој. 

 
Мандатот на директорот му 

престанува во случаите утврдени со 
Законот за рамномерен регионален 
развој. 

 
Директорот може да биде 

разрешен и пред истекот на мандатот во 
согласност со Законот за рамномерен 
регионален развој. 

 
Во случај кога не е избран 

директор на Центарот или предвреме му 
престанал мандатот, Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион именува 
вршител на должноста директор на 
Центарот се до изборот на нов директор, 
без јавен оглас, од редот на вработените 
во Центарот, а најдолго шест месеци. 

 
Вршителот на должноста директор 

ги има сите права и обврски на директор 
на Центарот.“ 
 

 
Член 5 

 
 Членот  7  се менува и гласи: 
 

„Член 7” 
 

Директорот на Центарот: 
- го претставува и застапува 

Центарот,  
- управува со имотот на Центарот и 

е потписник на сметката на Центарот, 
- го предлага годишниот 

финансиски план и завршната годишна 
сметка на Центарот и завршните годишни 
сметки на проектите на Центарот, 

- донесува Правилник за 
систематизација на работни места во 
стручната служба на Центарот, по 
претходно позитивно мислење од Советот 
за развој на Југоисточниот плански 
регион, 

- раководи со стручната служба на 
Центарот, 

- ги предлага на Советот за развој 
на Југоисточниот плански регион: 
програми, проекти, извештаи и останатите 
документи кои се изготвуваат од страна на 
Центарот, а треба да се усвојат од страна 
на Советот за развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на следење 
на спроведувањето на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион, 

- раководи и ги координира 
активностите поврзани со 
спроведувањето на Програмата на 
Министерството од Законот за 
рамномерен регионален развој, кои се во  
надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на 
Предлог-проектите за развој на планскиот 
регион, 

- раководи со процесот на 
спроведување на одобрените проекти за 
развој на планскиот регион, 
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- иницира и воспоставува соработка 
со други надлежни државни органи и со 
донаторски органиции кои поддржуваат 
проекти за развој на Југоисточниот 
плански регион и на општините што 
влегуваат во неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито 
користење, одржување и  заштита на 
имотот на Центарот и 

- врши други работи утврдени со 
закон и други работи  поврзани со 
активностите на Центарот.“ 
 
 
   Член 6 
 

Во член 8 став 1 зборот 
„администрација“ се заменува со 
зборовите „стручна служба“, а зборовите 
„сектори или“ се бришат. 

Во член 8 став 2 зборот 
„администрација“ се заменува со 
зборовите „стручна служба“ и зборот 
„раководител“ се заменува со зборот 
„директор“. 

Во член 8 став 3 по зборовите 
„правата и обврските“ се додава зборот 
„одговорностите“,зборот „администрација“ 
се заменува со зборовите „стручна 
служба“ и зборот „државни“ се заменува 
со зборот „административни“. 

Во член 8 по став 3 се додаваат 
уште 2 нови ставови: 

Платата на директорот на 
Центарот ја утврдува Министерот за 
локална самоуправа по претходна 
согласност од Владата, а во зависност од 
бројот на вработени службеници во 
Центарот и од обемот и сложеноста на 
работата и времето потребно за 
извршување на истата. 

Бројот на вработени службеници 
во Центарот и нивните плати ги 
определува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион. 

  
 

Член 7 
 

Во член 9 став 1 зборот 
„раководител“ се заменува со зборот 
„директор“. 

Во член 9 став 5 се менува и 
гласи:  

„По истекот на три месеци Советот 
за развој на Југоисточниот плански регион 
мора да го усвои Финанскиот план на 
Центарот.“ 
 

 

Член 8 
 

Во член 11 став 3 се менува и 
гласи: 

„Трансферот на средствата ќе се 
врши два пати годишно, но најдоцна до 
15 декември во тековната година.“ 

 
 

Член 9 
 

Членот 12 се менува и гласи: 
 

Општините кои влегуваат во 
состав на Југоисточниот плански регион, 
кои се крајни корисници на проекти за 
развој на планските региони, исплаќаат 
средства во висина до 15% од проектната 
(пресметковна) вредност на одобрен 
проект на Центарот, за реализација и 
имплементација на проектот. 

Основни критериуми за висината 
на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центрарот од ставот 1 на 
овој член се: 

-  видот и сложеноста на проектот и 
-  висината на проектната вредност на 
проектот. 

 Поблиски критериуми за висината 
на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 2 на овој член ги пропишува 
министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој 
член општините, ги префрлаат на сметка 
на Центарот, пред започнување на 
постапката за јавна набавка, најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на потпишување 
на договорот за реализација на проектот 
кој Бирото за регионален развој го 
склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги 
исплатат средствата од ставот 1 на овој 
член, го губат правото на користење на 
средствата, при што Центарот ќе ги 
наплати договорените средства од 
доделените средства за реализација на 
проектот, а преостанатите средства  ќе 
бидат распределени за финансирање на 
проекти од листата на позитивно 
оценетите проекти. 

  
Член 10 

 
Во член 13 став 1 зборот 

„раководител“ се заменува со зборот 
„директор“. 
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Член 11 
 

Член 16 се менува и гласи: 

„Заради имплементација на член 
31 од Законот за рамномерен регионален 
развој,  Министерот за локална 
самоуправа и директорот на Центарот 
склучуваат договор за соработка за 
тековната година, а Градоначаниците на 
општините од Југоисточниот плански 
регион и директорот на Центарот 
склучуваат договор за дополнителни 
средства за кофинансирање на задачите и 
активностите за тековната година. 

Член 12 

Оваа Одлука стапува во сила  
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“, 
а ќе се применува по нејзино донесување 
од страна на сите Совети на општините од 
Југоисточниот плански регион. 

 
Бр.08-4121/1  Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
175. 
Врз основа на член 13 и 44 од 

Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), 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 02.07.2021 година, донесе:  

 
О д л у к а  

за донесување на  Детален 
урбанистички план  за дел од блок 7, УЕ 

6 во Струмица 
 

 
Член 1 

 
 Се донесува Детален 
урбанистички план  за дел од блок 7, УЕ 6 
Струмица (плански период   2018 – 2028) 
 

 
 
 
 

Член 2 
 

Деталниот урбанистички план за 
дел од блок 9 , УЕ 6  е  со површина од 
1,76  ха  и  со   граничен опфат: 

 
- од северозападната страна по 

осовина на улица „Братство и 
Единство“, 

- од североисточната страна,  по 
осовина на улица „Панче 
Пешев“, 

- од јужната страна по осовина 
на улица  „Васил Сурчев“, 

 
 

Член 3 
 

 Деталниот урбанистички план  за 
дел од блок ДУП за дел од блок 7, УЕ 6, 
во Струмица; е изработен од  ДПУПИ 
„Урбан“ ДОО- Штип со техн. број 208/17 
од март  20210 година и се состои од: 

 
-текстуален дел (документациона 
основа и планска документација), 
-графички приказ (документациона 
основа и планска документација), 
 
 

Член 4 
 

Деталниот урбанистички план  за 
дел од блок 7, УЕ 6, во град Струмица  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.08-4122/1  Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 
 

……………….............. 
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 176. 
 
 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, 42/11, 51/11, 6/12, 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), 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 02.07.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Oпштина Струмица во 

Училишниот одбор на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица 

 
1. Од Училишниот одбор на СОУ 

„Јане Сандански“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат 
претставниците на Oпштина Струмица:  

 
- Аце Стојанов; 
- Елена Панова; и  
- Драган Кацарски. 

 
2. Во Училишниот одбор на СОУ 

„Јане Сандански“ Струмица, за 
претставници на Oпштина Струмица, се 
именуваат: 

 
- Аце Стојанов; 
- Елена Панова; и  
- Ристо Годев. 

 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4123/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
   

………………………………. 
 

 

 177. 
 
 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, 42/11, 51/11, 6/12, 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), 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 02.07.2021 година, 
донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Oпштина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУУД „Димитар 

Влахов“ Струмица 
 
 
 1. Од Училишниот одбор на 
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, 
поради истек на мандат, се разрешуваат 
претставниците на Oпштина Струмица:  

 
- Каролина Дончева;  
- Сашко Стојчевски; и 
- Љупка Кљанкова.  

 
 

1. Во Училишниот одбор на СОУУД 
„Димитар Влахов“ Струмица, за 
претставници на Oпштина Струмица, се 
именуваат: 

 
- Ирена Атанасова;  
- Сашко Стојчевски; и 
- Љупка Кљанкова.  

 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето   во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-4124/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
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 178. 
 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, 42/11, 51/11, 6/12, 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), 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 02.07.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Oпштина Струмица во 

Училишниот одбор на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица 

 
 
 1.Од Училишниот одбор на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица, поради истек на 
мандат, се разрешуваат претставниците 
на Oпштина Струмица:  

 
- Борис Стојанов;  
- Емилија Котева; и 
- Соња Цицимова.  

 
 
 

 2.Во Училишниот одбор на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица, за 
претставници на Oпштина Струмица, се 
именуваат: 

 
- Елена Штрклева;  
- Емилија Котева; и 
- Соња Цицимова.  

 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето  во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
   
 
Бр.08-4125/1  Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………….....…… 
 
 

 179.  
   
 Врз основа на член 114 став 8 и 13 
и член 115 став 1 од Законот за заштита 
на децата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
104/19, 146/19, 275/19 и 311/20) 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 02.07.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Oпштина Струмица во 

Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица 

 
 1.Од Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат 
претставниците на Oпштина Струмица:  

 
- Наташа Масева;  
- Гордана Манчева; и 
- Владо Митров.  

 
 

 2. Во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица, за 
претставници на Oпштина Струмица, се 
именуваат: 

 
- Борис Стојанов;  
- Билјана Јовева; и 
- Гордана Манчева 

 
         3. На предлог на Министерството за 
труд и социјална политика   бр. 03-4417/2 
од 28.06.2021 година,  за член на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица, се именува Соња 
Коцева.  
 
 4. Ова Решение влегува во сила  со 
денот на објавувањето  во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4126/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
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 180. 

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 02.07.2021 година, донесе 

П  р  о г  р  а  м  а 
за дополнување на Програмата  за 
одржување на јавно зеленило на  

подрачјето на Општина Струмица за 
2021 година 

 
1. Во Програмата за одржување на 

јавно зеленило на подрачјето на Општина 
Струмица за 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 33/20,)  
се врши следното  дополнување: 

Во глава I: Организација  на 
оджување на јавното зеленило  
 Во  точка 1: „Јавни зелени 
површини”  во  „паркови површини“  се 
додава    нова алинеја која гласи: 

- Еко - парк на  КП бр 7353 и дел 
од КП бр 7348/1  КО Струмица, помеѓу 
улиците „Ката Поцкова” и „Боро Поцков”   
со  површина 2.500 м2 . 
 Со тоа и  вкупниот износ на 
паркови површини  од  „93.928 м2“ , се 
зголемува на  „96.428 м2“. 

  

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

 
 

Бр.08-4127/1  Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
 

 181. 
 

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 02.07.2021 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица од 

областа на културата во 2021 година 
 
 

1.Во Програмата за активностите 
на Општина Струмица од областа на 
културата во 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ број 33/20 
и 9/21) се врши   следното   дополнување:  

 

 
Во Програмата К3: Музичка и кинотечна дејност, во табелата  по реден број 28 се 

додава  
 

р.б. Назив на активноста  
29 Александар и Дац – видео запис 
 

   
 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4128/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
182. 
 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 
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седницата одржана на 02.07.2021 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година на 

ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица бр. 04-205/1 од 15.06.2021 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
Бр.08-4128/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

 183. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Никола Вапцаров “ Струмица 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица бр. 01-232/4 од 15.06.2021 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
 
  Бр.08-4130/1 Совет на општина Струмица 

05.07.2021 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………… 

 
184. 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
бр. 01-265/1 од 15.06.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.08-4131/1Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
 

185. 
 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 
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З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
бр. 01-273/1 од 15.06.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 

  Бр.08-4132/1 Совет на општина Струмица 
   05.07.2021 год.       Претседател,  

С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
…………………………… 

 
186. 
 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 1.  Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш бр. 
04-174/1 од 15.06.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-4133/1   Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
 
 

187. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Маршал Тито “ Муртино 
 

 
 1.  Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Маршал Тито “ Муртино 
бр. 03-220/1 од  17.06.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-4134/1  Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

188. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Дабиље 
 

 1.  Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2022 година на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље бр. 01-160/1 од 
15.06.2021 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 

  Бр.08-4135/1 Совет на општина Струмица 
  05.07.2021 год.       Претседател,  

С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
………………………………….. 

 
 189. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 
на ООУ „Герас Цунев “ Просениково 

 
 1.    Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за  2022 година на 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково бр. 03-213/7 
од 15.06.202 година. 
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”.   
 
 

 Бр.08-4136/1 Совет на општина Струмица  
05.07.2021 год.         Претседател,  
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 190. 
 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година на 

ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса бр. 
04-118/3 од 15.06.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4137/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.      Претседател,  
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 191. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 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 02.07.2021 година, донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2022 година 

на ООМУ „Боро Џони “ Струмица 
 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООМУ „Боро Џони “ Струмица 
бр. 01-56/4 од 15.06.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
  Бр.08-4138/1 Совет на општина Струмица 

05.07.2021 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
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 192. 
 
 Врз основа 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) и 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 02.07.2021 
година, донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за давање позитивно мислење на 

Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 1. Се дава позитивно мислење на 
Одлуката за измени и дополнувања на 
Статутот на  ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица бр. 01-266/2 од 11.06.2021 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 

Бр.08-4139/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
 

 193. 
 
 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 02.07.2021 година, донесе: 
 
 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Одлука на 
ЈПКД „Комуналец“ за утврдување 

паушал за одведување  на отпадни 
води  во  Банско и Вељуса 

  
 

 1. Се дава согласност на Одлуката  
за утврдување паушал за одведување  на 
отпадни води  во  Банско и Вељуса, 
донесена од Управниот одбор на ЈПКД 
„Комуналец” Струмица бр. 02-3008/2 од 
21.05.2021 година. 
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето           
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
Бр.08-4140/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………………….. 
 
 

194. 
 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, 
29/19), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 02.07.2021 
година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување Извeштај за оцена на 
перформансите  на јавните расходи и 

финасиската одговорност  на 
Општина Струмица 

 
  

 1.Се усвојува  Извeштајот за оцена 
на перформансите  на јавните расходи и 
финасиската одговорност  на Општина 
Струмица (PUBLIC EXPENDITURE AND 
FINANCIAL ACCOUNTABILITY - PEFA); 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-4141/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
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 195. 
 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 02.07.2021 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за задолжување на Комисијата за 
статут и прописи за изготвување на 

пречистен текст од Одлуката за 
основање и Одлуките  за изменување и 
дополнување на Одлуките за основање 

на Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион 

 
 
 1. Се задолжува Комисијата за 
статут и прописи да изготви пречистен 
текст од Одлуката за основање на 
Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион („Службен гласник на 
општина Струмица“  бр. 16/07),  
Одлуката  за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање 
на Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион („Службен гласник на 
општина Струмица  бр. 5/08) и  Одлуката  
за изменување и дополнување на 
Одлуката за основање на Центар за 
развој на Југоисточниот плански регион 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“  бр. 11/21), во определениот 
рок согласно член 149 од Деловникот на 
Советот на општина Струмица. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 

Бр.08-4142/1 Совет на општина Струмица 
05.07.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.  

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

 196. 
 
      Врз основа на член 149 од Деловникот 
на Советот на општина Струмица  
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 2/06), и Заклучокот за задолжување на 
Комисијата за статут и прописи за 
изготвување на  пречистен текст од 
Одлуката за основање и Одлуките  за 

изменување и дополнување на Одлуките 
за основање на Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион, бр. 08-
4142/1 од 05.07.2021 година, Комисијата 
за статут и прописи при Советот на 
општина Струмица,  од Одлуката за 
основање на Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион („Службен 
гласник на општина Струмица“  бр. 16/07),  
Одлуката  за изменување и дополнување 
на Одлуката за основање на Центар за 
развој на Југоисточниот плански регион 
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 5/08) и  Одлуката  за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион („Службен гласник на 
општина Струмица“  бр. 11/21), на 
седницата одржана на 07.07.2021 година, 
изготви:  

 
О д л у к а  

за основање на Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион 

(Пречистен текст) 
 
 
Општи одредби 
 

Член 1 
 

 Заради вршење на стручни работи 
од значење на Југоисточниот плански 
регион, се основа Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион. 
 Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион го основаат 
10-те општини кои влегуваат во составот 
на планскиот регион. 
 
 

Член 2 
 

 Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион има 
својство на правно лице и се регистрира 
пред надлежните државни институции, врз 
основа на Законот за рамномерен 
регионален развој. 
 

Член 3 
 

 Седиште на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион е во 
Струмица на Булевар “Маршал Тито” бр.1-
1. 
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Делокруг на работа на Центарот 
 

Член 4 
 

 Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион, спроведува 
активности и реализира задачи поврзани 
со развојните приоритети на 
Југоисточниот плански регион и тоа: 

- Ја изготвува предлог – програмата 
за развој на планскиот регион; 

- Изготвува предлог – акционен 
план за имплементација на 
Програмата за развој на планскиот 
регион; 

- Подготвува предлог – проекти за 
развој на планскиот регион и за 
подрачјата со специфични 
развојни потреби и предлог  - 
проекти за финансирање од 
Програмата за намалување на 
диспаритетите меѓу и во рамките 
на планските региони и 
зголемување на регионалната 
конкурентност 

- Ги доставува предлог проектите за 
регионален развој, врз основа на 
утврдената листа на предлог – 
проекти од страна на Советот за 
развој на Југоисточниот плански 
регион, во законски определениот 
рок; 

- Ги координира активностите 
поврзани со имплементација на 
Програмата за развој на планскиот 
регион; 

- Склучува Договори со Бирото за 
регионален развој за реализација 
на проекти за развој на планскиот 
регион; 

- Ги реализира проектите за развој 
на планскиот регион; 

- Подготвува годишен извештај за 
спроведување на Програмата за 
развој на планскиот регион; 

- Обезбедува информации до 
заинтересираните страни за текот 
на реализацијата на Програмата 
за развој на планскиот регион и 
други прашања поврзани со 
регионалниот развој; 

- Обезбедува стручна и техничка 
помош за единиците на локалната 
самоуправа при подготвувањето 
на нивните програми за развој; 

- Обезбедува стручни услуги за 
здруженијата и други 
заинтересирани страни за 

подготовка на проекти од областа 
на регионалниот развој; 

- Ја поттикнува меѓуопштинската 
соработка во рамките на 
планскиот регион; 

- Изготвува, поднесува апликации и 
спроведува проекти за 
поттикнување на развојот на 
планскиот регион, финансирани од 
фондовите на Европската Унија и 
други меѓународни извори; 

- Врши промоција на развојните 
можности на планскиот регион; 

- Подготвува годишен извештај за 
своето работење чиј составен дел 
е и Извештајот за финансиското 
работење на Центарот и истиот го 
поднесува до Советот за развој на 
Југоисточниот  плански регион и 
Советите на единиците на 
локалната самоуправа, во состав 
на планскиот регион; 

- Врши стручни и административно - 
технички работи за потребите на 
Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 

- Реализира активности за 
поттикнување на конкурентноста 
преку активна поддршка на 
приватниот сектор; 

- Изготвува и реализира проекти и 
договорени задачи и услуги за 
министерства и други државни 
институции и 

- Врши други активности за 
поттикнување на развојот на 
планскиот регион. 

 
Организациска поставеност 
 

Член 5 
 

 Центарот за развој на Источниот 
плански регион (во понатамошниот текст: 
Центарот) има директор, кој се избира по 
пат на јавен оглас во согласност со 
Законот за рамномерен регионален 
развој. 
 Директорот на Центарот го избира 
Советот за развој на Југоисточниот  
плански регион, со 2/3 мнозинство гласови 
од вкупниот број на членови со право на 
глас. 
 Мандатот на директорот на 
Центарот е 4 (четири) години, со право на 
повторен избор. 
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Член 6 
 

 За директор на Центарот, може да 
биде избрано лице кое ги исполнува 
условите утврдени во Законот за 
рамномерен регионален развој. 
 Мандатот на директорот му 
престанува во случаите утврдени со 
Законот за рамномерен регионален 
развој. 
 Директорот може да биде 
разрешен и пред истекот на мандатот во 
согласност со Законот за рамномерен 
регионален развој.  
 Во случај кога не е избран 
директор на Центарот или предвреме му 
престанал мандатот, Советот за развој на 
планскиот регион именува вршител на 
должноста директор на Центарот се до 
изборот на нов директор, без јавен оглас, 
од редот на вработените во Центарот, а 
најдолго шест месеци. 
 Вршителот на должноста директор 
ги има сите права и обврски на директор 
на Центарот. 

 
Член 7 

 
 Директорот на Центарот: 
 

- го претставува и застапува 
Центарот,  

- управува со имотот на 
Центарот и е потписник на 
сметката на Центарот, 

- го предлага годишниот 
финансиски план и завршната 
годишна сметка на Центарот и 
завршните годишни сметки на 
проектите на Центарот, 

- донесува Правилник за 
систематизација на работни 
места во стручната служба на 
Центарот, по претходно 
позитивно мислење од 
Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион, 

- раководи со стручната служба 
на Центарот, 

- ги предлага на Советот за 
развој на планскиот регион: 
програми, проекти, извештаи и 
останатите документи кои се 
изготвуваат од страна на 
Центарот, а треба да се 
усвојат од страна на Советот 
за развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на 
следење на спроведувањето 

на Програмата за развој на 
Југоисточниот плански регион, 

- раководи и ги координира 
активностите поврзани со 
спроведувањето на Про-
грамата на Министерството за 
локална самоуправа од 
Законот за рамномерен 
регионален развој, од 
надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на 
Предлог-проектите за развој на 
планскиот регион, 

- раководи со процесот на 
спроведување на одобрените 
проекти за развој на планскиот 
регион, 

- иницира и воспоставува 
соработка со други надлежни 
државни органи и со 
донаторски органиции кои 
поддржуваат проекти за развој 
на Југоисточниот плански 
регион и на општините што 
влегуваат во неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  
законито користење, 
одржување и  заштита на 
имотот на Центарот и 

- врши други работи утврдени со 
закон и други работи  поврзани 
со активностите на Центарот. 
 

Член 8 
 

 Центарот има стручна служба, која 
се организира во одделенија. 
 Одлуката за организација на 
стручната служба на Центарот ја донесува 
Советот за развој на Југоисточниот  
плански регион на предлог на директорот 
на Центарот. 
 Правата, обврските и 
одговорностите на вработените во 
стручната служба на Центарот се 
уредуваат во согласност со Законот за 
работни односи и истите немаат статус на 
административни службеници. 

Платата на директорот на 
Центарот ја утврдува Министерот за 
локална самоуправа по претходна 
согласност од Владата, а во зависност од 
бројот на вработени службеници во 
Центарот и од обемот и сложеноста на 
работата и времето потребно за 
извршување на истата. 
 Бројот на вработени службеници 
во Центарот и нивните плати ги 
определува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион. 
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Финансирање на Центарот 
 

Член 9 
 

 Центарот има годишен 
финансиски план, кој се предлага од 
страна на директорот на Центарот, а се 
усвојува од страна на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион. 
 Предлог финансискиот план на 
Центарот за следната календарска 
година, мора да се достави до Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион, 
најдоцна до 1 (први) декември, во 
тековната година, а истиот се усвојува од 
страна на Советот до крајот на декември 
во тековната година. 
 Во случај на недонесување на 
Одлука за усвојување на финансискиот  
план на Центарот, се донесува Одлука за 
времено финансирање на Центарот. 
 Временото финансирање на 
Центарот, не може да биде подолго од три 
месеци. 
 По истекот на 3 (три) месеци 
Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион мора да го усвои 
Финансискиот план на Центарот. 
 
 

Член 10 
 

 Единиците на локалната 
самоуправа, кои се во состав на 
Југоисточниот плански регион, се согласни 
да го финанираат тековното работење на 
Центарот, со што секоја година ќе 
планираат ставка во своите буџети за 
финансирање на Центарот. 
 
 

Член 11 
 

 Висината на финансиските 
средства кои ќе ги издвојува секоја 
единица на локалната самоуправа, која е 
во состав на Југоисточниот плански 
регион, се определува на 10 денари по 
глава на жител. 
 Висината на финансиските 
средства кои единиците на локалните 
самоуправи ги трансферираат за 
тековното работење на Центарот, може да 
се промени со Одлука на Советите на 
единиците на локалната самоуправа, кои 
се во состав на Југоисточниот плански 
регион. 
 Трансферот на средствата ќе се 
врши два пати годишно, но најдоцна до 15 
декември во тековната година 

 Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион има сметка 
во системот на Трезорската сметка.   
 

Член 12 
 

Општините кои влегуваат во 
состав на Југоисточниот плански регион, 
кои се крајни корисници на проекти за 
развој на планските региони, исплаќаат 
средства во висина до 15% од проектната 
(пресметковна) вредност на одобрен 
проект на Центарот, за реализација и 
имплементација на проектот. 

Основни критериуми за висината 
на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центрарот од ставот 1 на 
овој член се: 

-  видот и сложеноста на проектот и 
-  висината на проектната вредност на 
проектот. 

 Поблиски критериуми за висината 
на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 2 на овој член ги пропишува 
министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој 
член општините, ги префрлаат на сметка 
на Центарот, пред започнување на 
постапката за јавна набавка, најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на потпишување 
на договорот за реализација на проектот 
кој Бирото за регионален развој го 
склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги 
исплатат средствата од ставот 1 на овој 
член, го губат правото на користење на 
средствата, при што Центарот ќе ги 
наплати договорените средства од 
доделените средства за реализација на 
проектот, а преостанатите средства  ќе 
бидат распределени за финансирање на 
проекти од листата на позитивно 
оценетите проекти. 

 
Член 13 

 
 На предлог на членовите на 
Советот или на предлог на директорот на 
Центарот, може да се покрене 
иницијатива за промена на висината на 
финансиските средства за тековното 
работење на Центарот. 
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Преодни и завршни одредби  
 

Член 14 
 

 Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион, е основан 
откако сите Совети на Единиците на 
Локалната Самоуправа од Југоисточниот 
плански регион ќе донесат Одлука за 
основање на Центарот. 
 

Член 15 
 

 Најдоцна во рок од три месеци од 
усвојувањето на оваа Одлука, од страна 
на сите Совети на единици на локалната 
самоуправа, треба да се изврши избор на 
директор на Центарот од страна на 
Советот. 
 До изборот на директор на 
Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион, се овластува 
претседателот на Југоисточниот плански 
регион да ги преземе обврските поврзани 
со регистрација на Центарот пред 
надлежните државни институции и 
останатите обврски утврдени со Законот 
за рамномерен регионален развој и оваа 
Одлука. 

 
Член 16 

 
 Заради имплементација на член 31 
од Законот за рамномерен регионален 
развој,  Министерот за локална 
самоуправа и директорот на Центарот 
склучуваат договор за соработка за 
тековната година, а Градоначаниците на 
општините од Југоисточниот плански 
регион и директорот на Центарот 
склучуваат договор за дополнителни 
средства за кофинансирање на задачите и 
активностите за тековната година. 

 
Член 17 

 
Оваа Одлука стапува во сила  со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“, а ќе се 
применува по нејзино донесување од 
страна на сите  општини од Југоисточниот 
плански регион. 

 
Бр.08-4176/1 Комисија за статут и прописи 
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