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 197. 

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 49-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
 I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 49-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 05.08.2021 година и тоa: 
 
1. Одлука за измена и дополнување на 

Буџетот на општина Струмица за  
2021 година бр. 08-4968/1  од 
05.08.2021 година ; 

2. Одлука за субвенционирање на дел 
од надоместокот за приклучување на 
дистрибутивниот гасоводен систем 
во 2021 година бр. 08-4969/1  од 
05.08.2021 година; 

3. Одлука за користење на Проценката  
на загрозеност од сите ризици и 
опасности   на подрачјето на 
општина Струмица бр. 08-4970/1  од 
05.08.2021 година; 

4. Одлука за донесување на  Измена и 
дополнување  на Детален 
урбанистички план  за дел од блок 
20,   во Струмица, бр. 08-4971/1  од 
05.08.2021 година; 

5. Одлука за  утврдување режим на 
сообраќај  за приклучување на 
концесиски полиња  на локалитет  во 
с. Раборци, Општина Струмица бр. 
08-4972/1  од 05.08.2021 година; 

6. Одлука за  утврдување и уредување 
на  режим на сообраќај  за 
уредување на дел од КП бр. 492/1, 
493, 6277/1 491/1  КО Струмица,  бр. 
08-4973/1  од 05.08.2021 година; 

7. Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал 
број на ученици во СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица, бр. 08-4974/1  
од 05.08.2021 година; 

8. Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал 
број на ученици во СОУУД „Димитар 
Влахов“ Струмица, бр. 08-4975/1  од 
05.08.2021 година;  
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9. Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал 
број на ученици во СОУ „Никола 
Карев“ Струмица,  бр. 08-4976/1  од 
05.08.2021 година;  

10.  Одлука за доделување парична 
помош на Славица Димитриевска од 
Струмица,  бр. 08-4977/1  од 
05.08.2021 година; 

11.  Програма за измена и дополнување 
на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето 
на  Општина Струмица за 2021 година 
бр. 08-4978/1  од 05.08.2021 година;  

12. Програма за измена и дополнување 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа  на 
културата во 2021  година бр. 08-
4979/1  од 05.08.2021 година; 

13. Програма  за измена и дополнување 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица  во областа на 
образованието во 2021 година,  бр. 
08-4980/1  од 05.08.2021 година; 

14. Програма за дополнување на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето 
на општина Струмица за 2021 година 
бр. 08-4981/1  од 05.08.2021 година; 

15. Заклучок за давање согласност на 
Програма за измена и дополнување 
на Програма за работа на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ за 2021 
година,  бр. 08-4982/1  од 05.08.2021 
година; 

16. Заклучок за давање согласност на 
Извештај за работењето на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за периодот од I до VI 
месец 2021 година бр. 08-4983/1  од 
05.08.2021 година 

17.  Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување во 
2022 година на ЈПЕД „Струмица –гас“ 
Струмица бр. 08-4984/1  од 05.08.2021 
година; 

18. Заклучок за давање согласност на  за 
обезбедени финансиски средства 
Годишен план за вработување во 
2022 година на ЈПЕД „Струмица –гас“ 
Струмица,  бр. 08-4985/1  од 
05.08.2021 година; 

19. Заклучок за давање согласност на 
Извештај за работењето на ЈПКД 
„Комуналец“ за периодот од I до VI 
месец 2021 година бр. 08-4986/1  од 
05.08.2021 година; 

20. Заклучок за давање согласност на 
Одлука за набавка на специјални 
возила за подигање на смет на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица бр. 08-4987/1  
од 05.08.2021 година;  

21. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување во 
2022 година на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица,  бр. 08-4988/1  од 
05.08.2021 година;  

22.  Заклучок за давање согласност на за 
обезбедени финансиски средства 
Годишен план за вработување во 
2022 година на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица,  бр. 08-4989/1  од 
05.08.2021 година; 

23. Заклучок за давање согласност на 
Извештај за работата на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ за период 
од 01.01.2021 година,  до 30.06.2021 
година бр. 08-4990/1  од 05.08.2021 
година;  

24. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување на 
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 
2022 година,  бр. 08-4991/1  од 
05.08.2021 година;  

25. Заклучок за усвојување  на Извештај 
за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица за воспитната 2020/2021 
година,  бр. 08-4992/1  од 05.08.2021 
година;  

26. Заклучок за усвојување  на Програма 
за работа на ЈОУДГ„Детска радост“ 
Струмица за воспитната 2021/2022 
година,  бр. 08-4993/1  од 05.08.2021 
година;  

27. Заклучок усвојување на  на Втор 
Извештај  од процена на штета од 
пожар во ТЦ “Глобал” - Струмица од 
02.01.2021 година бр. 08-4994/1  од 
05.08.2021 година; 

28. Заклучок за усвојување на Кватрален 
извештај за извршувањето на Буџетот 
на општина Струмица за вториот    
квартал од  2021 година,  бр. 08-
4995/1  од 05.08.2021 година; и 

29. Кватрален извештај за извршувањето 
на Буџетот на општина Струмица за 
вториот    квартал од  2021 година,  
бр. 09-4738/1  од 26.07.2021 година. 

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

 
  Бр.09-4997/ 1              Општина Струмица 
  05.08.2021 год.              Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

.

.

.
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 198. 
 

 

 Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. 
весник“ на РСМ бр.244/19, 53/21 и 77/21), член  36 став 1 точка 2 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 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 седница одржана на 
05.08.2021 година, донесе 
 

О д л у к а  
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година 

 
  

1. Општ дел 
          
 Член 1 
 

Буџетот на Општина Струмица за 2021 година се состои од: 
 

  Буџет Ребаланс 

I. Вкупни приходи 1.197.579.994 1.197.579.994 

II. 

Даночни приходи 329.896.191 329.896.191 

Неданочни приходи 57.566.220 54.596.220 

Капитални приходи 58.500.000 58.500.000 

Приходи од дотации 583.734.818 583.734.818 

Приходи од трансфери 99.372.677 102.342.677 

Приходи од донации 68.510.088 68.510.088 

I. Вкупни расходи 1.263.709.208 1.240.255.143 

  
  

Од утврдени намени 1.260.409.208 1.236.955.143 

Расходи од резервите 3.300.000 3.300.000 
II. Дефицит -66.129.214 -42.675.149 
III. Финансирање 66.129.214 42.675.149 

  

Прилив 66.129.214 42.675.149 
Домаш.задолжување 65.000.000 40.806.681 
Депозит 1.129.214 1.868.468 
Одлив   
Отплата на главница   

 
 

Член 2 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на 
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што 
следува: 
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Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08- 4968/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 ........................................... 
 
 199. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„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 05.08.2021 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за субвенционирање на дел од 

надоместокот за приклучување на 
дистрибутивниот гасоводен систем во 

2021 година 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се субвенционира 
дел од надоместокот за „Стандарден 
приклучок на дистрибутивниот гасоводен 
систем на ЈПЕД „Срумица-гас“ Струмица,  
во износ од 100 ЕУР во денарска 
противвредност по домаќинство, но 
најмногу до 50 приклучоци. 
 

Член 2 
 

 Субвенционирањето ќе  се  
изврши преку  ЈПЕД „Струмица – Гас“ 
Струмица, а средствата  ќе се обезбедат 
од Буџетот на општина Струмица за 2021 
година  - Програмата JL- Други комунални 
услуги. 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4969/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………............ 
 
 

 200. 
 Врз основа на член 15 став 2 од 
Уредбата за методологијата за изработка 
на процената на загрозеноста  на 
безбедноста на Република Македонија  од 
сите ризици и опасности , нејзината 
содржина  и структура начинот на чување 
и ажурирање , како и определувањето  на 
субјектите  во системот за управување  со 
кризи  на кои им се доставува  целосна 
или извод од процената („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/11) 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 
05.08.2021 година, донесе 
   

О д л у к а 
за користење на Проценката на 
загрозеност од сите ризици и 

опасности  на подрачјето  на Општина 
Струмица  

 
Член 1 

 
 Целосна  Процена на загрозеност  
на подрачјето  на Општина Струмица од 
сите ризици и опасности, по претходно 
доставено барање,   преку Регионалниот 
центар за управување  со кризи  - 
Струмица се дава на користење на:  
 

- ЕЛС Струмица 
- СВР Струмица. 

 
Член  2 

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

 
Бр.08-4970/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 201. 
 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 
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на општина Струмица, на седницата 
одржана на 05.08.2021 година, донесе:  

 
О д л у к а  

за донесување на  Измена и допол-
нување  на Детален урбанистички 

план  за дел од блок 20, во 
Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се донесува  Измена и 
дополнување на Детален урбанистички 
план  за дел од блок  20 , помеѓу улиците 
„Мара Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-
ти јули“ во  Струмица (плански период   
2016 – 2021). 

Член 2 
 

 Измената и дополнување на 
Детален урбанистички план  за дел од 
блок  20 , помеѓу улиците „Мара 
Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти 
Јули“, во  Струмица е со површина од 
2121,70 м2,   и  со   граничен опфат: 
 
- од северната и западната страна 
границата е по осовина на улица  „ 4-ти 
јули“, 
- од источната страна граница е по 
осовина на улица „Мара Минанова“, 
- од јужната страна границата е по 
осовина на улица „Трајко Делиџаков“. 
 

Член 3 
 

 Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план  за дел од 
блок  20, помеѓу улиците „Мара 
Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти јули“ 
во  Струмица е  изработенa од ДПГИ 
„Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица, тех. 
број 017-0403/2015 од февруари 2021 
година и се состои од: 
-текстуален дел (документациона основа и 
планска документација), 
-графички приказ (документациона основа 
и планска документација), 

 
Член 4 

 
 Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план  за дел од 
блок  20, помеѓу улиците „Мара 
Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти 
Јули“ во  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 со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
             
Бр.08-4971/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 

 202. 
 Врз основа на член 348 од Законот 
за безбедност на сообраќајот на патишта 
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 
и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 
114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16, 
11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), 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 05.08.2021 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за  утврдување режим на сообраќај  за 
приклучување на концесиски полиња  
на локалитет  во с. Раборци, Општина 

Струмица 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука  се утврдува  
режимот на сообраќај за приклучување на 
концесиските  полиња   за екслоатација на 
минерална суровина - глина   за  
локалитетот „с. Раборци“  на постоечкиот 
локален пат с. Попчево- с. Работци. 
 

Член 2 
 Приклучувањето до концесискиот 
простор, е преку земјен и асфалтен  пат   
на  постоечката сообраќајна 
инфраструктура на  јавниот пат с.Попчево 
– с. Раборци. 
 

Член 3 
 Режимот на сообраќај за приклучок 
на   локалниот пат од член 1  и 2 од оваа 
Одлука ќе биде уреден со вертикална и 
хоризонтална сообраќајна  сигнализација, 
согласно  Основниот  прокет  за режим на 
сообраќај , изработен од МС  СТОП 
ПРОЕКТ ДООЕЛ  Струмица  со технички 
број 015-037/20.  
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Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
   
Бр.08-4972/1    Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 203. 
 Врз основа на член 348 од Законот 
за безбедност на сообраќајот на патишта 
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 
и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 
114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16, 
11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), 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 05.08.2021 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за  утврдување и уредување на  режим 
на сообраќај  за уредување на дел од 

КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1  КО 
Струмица 

 
Член 1 

 
 Со оваа Одлука  се утврдува и 
уредува  режимот на сообраќај  на дел од 
КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1  КО 
Струмица, со приклучок од ул. „11-ти 
Октомври“  и обезбедување на 16 паркинг 
места за моторни возила и 1 паркин место 
за лица  со посебни потреби, како и 
одбележување на 7 паркинг места на ул. 
„Ванчо Китанов“ во Струмица, со  
сообраќајна и ветикална сигнализација  и 
сообраќајна опрема,  на улиците  „11-ти 
Октомври“, „Ванчо Китанов“, Сава 
Ковачевик“, Чеде Филиповски – Даме“ и 
Ѓуро Салај“ во Струмица.  
 

Член 2 
 

 Утврдувањето и уредувањето на 
режимот на сообраќај,  со приклучок од ул. 
„11-ти Октомври“ се врши врз основа на  
Урбанистички прокт за градежно земјиште 
за општа употреба  за уредување  на дел 
од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1  КО 
Струмица, број 20-791/1 од 19.05.2021 
година.  

Член 3 
 Режимот на сообраќај за приклучок 
од ул. „11-ти  Октомври“ од член 1   и 2 од 
оваа Одлука ќе биде утврден и  уреден со 
вертикална и  хоризонтална сообраќајна  
сигнализација како и со сообраќајна 
опрема, согласно  Основниот  прокет  за 
режим на сообраќај , изработен од МС 
СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ  Струмица  со 
технички број 015-019/21.  
 

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-4973/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 204. 
 
 Врз основа на член 28 став 4 од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007,81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/2020) 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 05.08.2021 година, 
донесе 
 
 

О д л у к а 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

СОУ „Јане Сандански“ Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се дава согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици за 
учебната 2021/2022 година во Средното 
општинско училиште „Јане Сандански“ 
Струмица и тоа: 
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- една паралелка во прва година за 
гимназиско образование на 
македонски наставен јазик со 20 
ученици; 

- две паралелки во прва година за 
гимназиско образование на 
македонски наставен јазик  со 14 
ученици; 

- две паралелки во прва година за 
гимназиско образование на 
македонски наставен јазик со 11 
ученици; 

- една паралелка во прва година за 
гимназиско образование на 
македонски наставен јазик со 13 
ученици; 

- една паралелка во прва година за 
гимназиско образование на 
македонски наставен јазик со 22 
ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование, економско 
правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 19 ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование, економско 
правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 17 ученици и 

- две паралелки во прва година за 
стручно образование, економско 
правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 20 ученици. 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“ 
 
Бр.08-4974/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………. 
 

 205. 
 Врз основа на член 28 став 4 од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/2020) 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 05.08.2021 година, 
донесе 

О д л у к а 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

Средното општинско училиште со 
ученички дом „Димитар Влахов“ 

Струмица 
 

Член 1 
 Се дава согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици за 
учебната 2021/2022 година во Средното 
општинско училиште со ученички дом 
„Димитар Влахов“ Струмица и тоа: 
 
- две паралелки во прва година за 

образовен профил прехрамбен 
техничар од хемиско- технолошка 
струка на македонски наставен јазик 
со четиригодишно траење на 
образованието со 19 ученици; 

- една комбинирана паралелка во 
стручно образование (со зголемен 
број на часови по практично 
образование поминати по компанија), 
за образовни профили 
месопреработувач и пекар од хемиско- 
технолошка струка на македонски 
наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието со 6 
ученици; 

- две паралелки во прва година за 
стручно образование за  образовен 
профил техничар за фитомедицина од 
земјоделско ветеринарна струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 24 ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование за  образовен 
профил агротехничар од земјоделско 
ветеринарна струка на македонски 
наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието со 7 
ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование за  образовен 
профил агроменаџмент од 
земјоделско ветеринарна струка на 
македонски наставен јазик со 
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четиригодишно траење на 
образованието со 6 ученици и 

- една комбинирана паралелка во 
стручно образование (со зголемен 
број на часови по практично 
образование поминати по компанија), 
за образовни профили келнер и готвач 
од угостителско туристичка струка на 
македонски наставен јазик со 
тригодишно траење на образованието 
со 9 ученици. 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“ 
 
Бр.08-4975/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

............................... 
 
 206. 
 Врз основа на член 28 став 4 од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007,81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/2020) 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 05.08.2021 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
Средното општинско училиште „Никола 

Карев“ Струмица 
 

Член 1 
 Се дава согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици за 
учебната 2021/2022 година во Средното 
општинско училиште „Никола Карев“ 
Струмица и тоа: 
 
- една паралелка во прва година за 

стручно образование за образовен 
профил техничар за дизајн на облека 

од  текстилно кожарска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 18 ученици; 

- една паралелка во прва година за 
образовен профил техничар за 
моделирање на облека од  текстилно 
кожарска струка на македонски 
наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието со 17 
ученици; 

- една паралелка во стручно 
образование (со зголемен број на 
часови по практично образование 
поминати по компанија), за образовен 
профил техничар за производно 
машинство од машинска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 19 ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование за образовен 
профил електромеханичар од 
електротехничка струка на македонски 
наставен јазик со тригодишно траење 
на образованието со 9 ученици; 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование за образовен 
профил градежен техничар од 
градежно геодетска струка на 
македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 18 ученици; и 

- една паралелка во прва година за 
стручно образование за образовен 
профил техничар за мебел и ентериер 
од шумско-дрвопреработувачка струка 
на македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на 
образованието со 16 ученици 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“ 
 
Бр.08-4976/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

 207. 
 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 05.08.2021 година, донесе 
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О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Славица Димитриевска од Струмица  
 

Член 1 
 На Славица Димитриевска од 
Струмица и се доделува парична помош 
во вкупен нето износ  60.000,00  денари, 
како помош во обезбедување на парични 
средства за  лекување на нејзината ќерка 
Нина Димитриевска. 

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.08-4977/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 208. 
 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), член 36  од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) 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 
05.08.2021 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за  уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 

 
 
 1. Во Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 

(„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 33/20,  6/21 и 9/21) :  
 
 
 Во глава: ТРОШОЦИ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ: 
 
 Во точка 5. Програма Ј1: 
„Снабдување со  вода“   износот  од  
„7.000.000 денари“ се заменува со 
износот „4.030.000 денари“ 
 
 
 2. Оваа Програма влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен  
гласник на општина Струмица”. 
  
 
Бр.08-4978/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 

 209. 
 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 05.08.2021 година, донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 

културата во 2021 година 
 
 
 

I. Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 
културата во 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ број 33/20, 
9/21 и 11/21 ) се вршат  следните    
дополнувања:  
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 Во глава 5 :  “Распоредување на буџетските средства  се додава:  
 
 1.Програма К1: Библиотекарство ............................... 70.000,оо денари 
 
 
р.б Назив на активноста 
 1 Активности со ЕУ  ИНФО куќа за денот на Европа 9-ти мај 
 2 Организирање на конкурс Св. 15 Тивериополски свештомаченици 

 
 2.Програма К2: Музичко и сценско-уметничка дејност 
         (Дом за деца и млади)  ...................... 105.000,оо денари 
 
р.б Назив на активноста 

 1 Цртање на отворено на хамер и  на асвалт-прв дел 
 2 Отварање на ликовна изложба на ученици 
 3 Промоција на книга и ликовна изложба на творби од Александра Атанасова 
 4 Организација на хепенинг во манастир во с. Вељуса 

 
 
3.Во Програмата К3: Музичка и кинотечна дејност износот од „6.000.000 денари“ се 
заменува со износот „8.685.000 денари“ 
 
Во табелата  по реден број 29 се додава  
 

р.б Назив на активноста 

30 
Печатење материјали за проектот Струмица град на културата- Монографија за  
Струмица и каталози 

31 Реализирање на претставата “Умри машки” НУЦК Антон Панов 
32 Проект од областа на Музичко сценска дејност и фолклор Харпијан-НУЦК А. Панов 

33 
Конзервација и реставрација  на делата на Мегународната Струмичка колонија - НУЦК 
Антон Панов 

34 Организирање на проект “Валцер под звездите”-Ирена Крстевска 
35 Поетска вечер “Зборот на Коневски” Здружение Иван Василевски 
36 Хонорар за концерт- Ивана Василева 
37 Хонорар за концерт на Дисмиссед 
38 Хонорар за концерт на Биба Додева 

39 Проект 940 години Манастир Св. Богородица милостива с. Вељуса-Струмичка Епархија 

40 100 години сликарство во Струмица-Здружение Транзен 

41 Претстава “ Кец на десетка”-МНТ 

42 Претстава “ Мој термин” -МНТ 
43 Музички џез евергрин--Љубомир Митевски 

44 Настап на Суперхикс- Владица Младеновски- 

45 
Финансиски средства  за изнајмување, озвучување, осветлување на бина  и бинска 
опремаза проектот “Струмица град на културата” 

46 Изработка и бостирање на фејсбук страна за проектот “ Струмица  град на културата” 
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47 Одржување на социјални медиуми 
48 Снимање и монтажа на поголем дел од настаните на Струмица град на  културата 

49 Вклучени  лица во организација на проектот “ Струмица град на културата” 

50 
Финансиски средства на изложба на отворено со панел “ Бисерите на Струмица”-
Здружение Кадро 

51 
Финансиски средства за промовирање на македонски учесници на фестивалот “ Свето 
Слово' во Бургас, Бугарија 

52 
Рализација на збирка на македонски народни песни од Струмица И струмичко “  Грозен 
бој се почна  горе на Балканот”-Иван Котев 

 
 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4979/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 
 

 210. 
 
 Врз основа на член 22, став 1, 
точка 8 и член 36,  став 1, точка 1 од 
Законот за локална самоуправа („ Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од 
Законот за  средно 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), член 157, од  
 
 

 
 
Законот за основното образование („Сл. 
весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20) и 
член 14, 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 05.08.2021 година, 
донесе 

 
 
 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 

образованието во 2021 година 
 
 

 Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 
образованието во 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица” број 33/20 
и 9/21) се вршат  следните измени и 
дополнувања: 
 
 

  
 
 Во точка 3. Финансирање 
 
 Во Програмата 
 
 „ Н1:  Основно образование“,  износот од  „4.767.800 денари”, се заменува со износот 
„4.877.800 денари”.  
 
 Во табелата по реден број 6 се додава: 
   

р.б. Назив на активноста 
7 Организација на солистички концерт Ана Мазнејкова  со гудачки оркестар 

од ДМУЦ “Сергеј Михајлов“ Штип 
8 Организирање на концерт-  ООМУ “Боро  Џони“ Струмица 
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 2. Оваа Програма влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4980/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………….. 
 

 211. 
 Врз основа на член 31 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 05.08.2021 година донесе: 
 

П р о г р а м а  
за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2021 година 

 
 
 I. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на   
општина Струмица за 2021 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 33/20, 2/21, 3/21,  6/21 и 9/21), се вршат 
следните   дополнувања: 

 
 
 1.Во глава:   
 
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
 
 Во табелата  по реден број 59 се додава:  
 
 
р.б. Објект Износ денари 

60 

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 5, 
во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: 
- од исток со осовина на Ул „Број 13“, 
- од север со осовина на Ул „Број 6“, 
- од запад со осовина на Ул „Број 1“, 
- и од југ со осовина на Ул „Број 3“, 

 Самофинан-
сирање 

 
 
 

61  

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, 
во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците:  
- од север по осовина на планираната собирна улица бр.„2“ и улица  
бр.„8“ 
 - од исток по осовина на ул. “Климент Охридски“  
- од југ по осовина на улица бр. „4“ и 
 - од запад по осовина на улицата „Ката Поцкова“.  
  

 
Самофинан-
сирање 

 
  
 2.Во глава: 
 
 VII . Урбанистички проект 
 
 Во табелата по реден број 7 се додава 
 
Р.б. Објект Износ денари 
8. Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со 

намена Д3-спорт и рекреација  на зелени површини – Цивилно 
спортско игралиште  на делови од КП 1/1, КП 1/29 и КП 1/30 во КО 
Попчево вгр. Општина Стумица. 

 
Самофи-
насирање  
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 II.Оваа Програма влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4981/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 

 212. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
275/19) , член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
05.08.2021 година, донесе 
 

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

измена и дополнување  на Програмата 
за работа на ЈП „Паркиралишта - 

Струмица“- Струмица за 2021 година 
 
 

 1.Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за  работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“- Струмица за 
2021 година бр. 03-622/1 од 12.07.2021 
година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4982/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

 213. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
275/19) , член 36 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
05.08.2021 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на  Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 
периодот од I до VI месец 2021 година 

 
 
 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работењето на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за периодот од I до VI 
месец 2021 година бр. 01-411/1 од 
28.07.2021 година. 
 
    2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4983/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

 214. 
 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 05.08.2021 година, донесе: 

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

план за вработување во 2022 на ЈПЕД 
„Струмица-Гас“ Струмица 

      
 1.Се дава согласност на Годишниот 
план за вработување на ЈПЕД „Струмица-
Гас“ за 2022 година број 03-408/1 од 
27.07.2021 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4984/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
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 215. 
 Врз основа на член 37-е од 
Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 
20 од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 05.08.2021 година, донесе: 
 

 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност за обезбедени  

финансиски средства за пополнување 
на работни места согласно Годишниот 
план за вработување во 2022 година на 

ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица 
    

 1. Се дава согласност за 
обезбедени  финансиски средства за 
пополнување на работни места согласно 
Годишниот план за вработување во 2022 
година на ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица 
број 04-408/1 од 27.07.2021 година.                                                               
  2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-4985/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 216. 
 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 05.08.2021 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица 
за период 1 -  6 месец за 2021 година 

  
     

 1.Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈПКД,,Комуналец“ Струмица 
за период 1-6 месец 2021 година, усвоен 
со одлука на Управниот одбор бр.02-
4790/3 од 28.07.2021 год.  
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето         
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.08-4986/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………………. 
.  
 
 217. 
 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 05.08.2021 година, донесе: 

 
 

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

набавка на специјални возила за 
подигање на смет на ЈПКД„Комуналец” 

Струмица 
   
   

 1.Се дава согласност на 
Одлуката за набавка на специјални возила 
за подигање на смет на ЈПКД „Комуналец” 
Струмица бр. 02-4254/7 од 09.07.2021 
година донесена од Управниот одбор на 
ЈПКД „Комуналец” Струмица;  
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето         
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-4987/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

........................................ 
 
 
 218. 
 
 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 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 05.08.2021 година, 
донесе: 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишен план 
за вработување во 2022 година на ЈПKД 

„Kомуналец “ Струмица  
 

  1. Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување во 2022 
година на ЈПKД „Kомуналец “ Струмица, 
бр. 04-4498/1 од 14.07.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4988/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 
 
 

 219. 
 
 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 и 35/19), 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 05.08.2021 година, 
донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност за обезбедени 

финасиски средства за пополнување на 
работни места согласно  Годишниот 

план за вработување во ЈПKД 
„Kомуналец “ Струмица во 2022 година 

 
 
  1.Се дава согласност за 
обезбедени финансиски средства по 
Годишниот план за вработување во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица во 2022 година бр. 
04-4498/1 од 14.07.2021 година. 
 
  2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4989/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………… 
 
 220. 
 
 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 05.08.2021 година, донесе: 
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З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Извештајот за 

работа на ЈП „Паркиралишта “ 
Струмица за периодот од 01.01.2021 

година до 30.06.2021 година 
      
 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта “ Струмица за периодот од 
01.01.2021 година до 30.06.2021 година, 
усвоен со одлука на Управниот одбор 
бр.01-672/1 од 20.07.2021 год.  
 
  2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4990/1 Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 
 221. 
 
 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, 198/18, 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 05.08.2021 година, донесе: 

 
 

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

план за вработување на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за 2022 година 

   
    

 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица за 2022 година 
бр. 01-241/1 од 26.07.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4991/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.             Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 

 
 222. 
 Врз основа на член 116 став 1 
точка 2 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 
„Службен весник на Р.епублика Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 
311/20)),  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 05.08.2021 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на  ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

воспитната 2020/2021 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за воспитната 2020/2021 година 
бр. 02-429/1 од 29.07.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4992/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 

 223. 
 
 Врз основа на член 116 став 1 
точка 2 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 
„Службен весник на Р.епублика Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 
311/20)),  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 05.08.2021 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Програмата за работа 
на  ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

воспитната 2021/2022 година 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за воспитната 2021/2022 година 
бр. 01-247/1 од 29.07.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4993/1  Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 
 

 224. 
 Врз основа на член 143 од 
Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 
и 83/18), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 05.08.2021 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на втор Извештај од 
процена на штета од пожар во ТЦ 
„Глобал“ Струмица од 02.01.2021 

година 
    
  
 1.Се усвојува вториот Извештај 
од процена на штета од пожар во ТЦ 
„Глобал“ Струмица од 02.01.2021 година 
број 08-4958/1 од 05.08.2021 година. 
  
 2.Овој Заклучок влегува во со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4994/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.           Претседател,  
   С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 
 
 
 

 225. 
 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) 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 05.08.2021 година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за вториот квартал од 2021 

година 
  

 1.Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за вториот квартал од 
2021 година; 
 
 2.Составен дел на овој 
Заклучок е Кварталниот извештај составен 
на образец К1, К2 и К3. 
 
 3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4995/1   Совет на општина Струмица 
05.08.2021 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
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 226.  
 К1- Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 
период: 01.01.2021 - 30.06.2021 год. 
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-30.06.2021 год.) 
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 К3. Квартален извештај  за промените на состојбата  на секое задолжување на 
Општина Струмица  и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2021 -  
30.06.2021 год.) 
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