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493. 
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 1-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
 

 I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 1-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 03.11.2021 година и тоa: 
 

1.Одлука за овластување на 
членовите на Советот на општина 
Струмица да учествуваат во постапката 
при склучување на бракови во Општина 
Струмица бр. 08-6835/1 од 03.11.2021 
година; 

2.Решение за избор на 
претседател и членови на Верификациона 
комисија  бр. 08-6836/1 од 03.11.2021 
година; 

3.Решение за верификација на 
мандатот на членовите на Советот на 
општина Струмица бр. 08-6837/1 од 
03.11.2021 година; 

4.Решение за избор на 
претседател на Советот на општина 
Струмица  бр. 08-6838/1 од 03.11.2021 
година; 

5.Решение за избор на Комисијата 
за мандатни прашања, избори и 
именувања  бр. 08-6839/1 од 03.11.2021 
година; 

6.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
изработка на Програма за работа на 
Советот на општина Струмица бр. 08-
6840/1 од 28.09.2021 година; 

7.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
статут и прописи  бр. 08-6841/1 од 
03.11.2021 година; 

8.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
финансии, буџет и локален економски 
развој  бр. 08-6842/1 од 03.11.2021 година; 

9.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита 
на животната средина и природа  бр. 08-
6843/1 од 03.11.2021 година; 

10.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
култура, образование и спорт  бр. 08-
6844/1 од 03.11.2021 година;  

11.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита и 
заштита на децата  бр. 08-6845/1 од 
03.11.2021 година; 

12.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита  бр. 
08-6846/1 од 03.11.2021 година;  

13.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
општествени дејности  бр. 08-6847/1 од 
03.11.2021 година; и   

14.Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите  бр. 
08-6848/1 од 03.11.2021 година .  

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

 

  Бр.09- 6913/2    Општина Струмица 
  05.11.2021 год.    Градоначалник 
  С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

………………………. 
 
 
 
 494. 
 
 Врз основа на член 27 од Законот 
за семејство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 
38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 
44/12, 38/14, 115/14, 104/15, и 150/15,  и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија  бр.  53/21), и член 20 став 1 
точка 44 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 03.11.2021 година, донесе 
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О  д  л  у  к  а 
за определување на членови на 

Советот на општина Струмица да 
учествуваат во постапката при 

склучување на бракови во општина 
Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се определуваат сите  членови на 
Советот на општина Струмица во 
мандатниот период 2021-2025 година,  да 
учествуваат во постапката при 
склучување на бракови во Општина 
Струмица. 
  

Член 2 
 

 Редоследот  за  учество на 
членовите на Советот,  во постапката при 
склучување на бракови во Општина 
Струмица, се определува согласно 
редоследот на советничките листи со 
ротација на секои 2 недели.   
 Измени во редоследот  можат да  
се вршат  во меѓусебен договор помеѓу  
членовите на Советот на општина 
Струмица. 
 

Член 3 
 

  Со влегувањето во сила  на оваа 
Одлука, престанува да важи Одлуката  за 
овластување на членовите на Советот на 
општина Струмица да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови во 
Општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица бр.  15/17“).  
 

Член 4 
 

  Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6835/1 Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

  
 
 495. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 25 став 1 алинеја 10 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 
 
 

1. Во Верификационата комисија 
на Советот на општина Струмица се 
избираат: 
  
   За претседател: 
 
   - Абдуљ Амедов 
 
   За членови 
 
    - Елена Маѓеровска - Паликарова, и 
     - Тања Дедејска. 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6836/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.       Претседавач, 
С т р у м и ц а   Македонка Глигорова с.р.
    

........................................... 
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 496. 
 Врз основа на член 3 од 
Деловникот на Советот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 03.11.2021 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за верификација на мандатот на 

членовите на Советот на општина 
Струмица 

 
 1.Се верифицираат мандатите  на 
членовите на Советот на општина 
Струмица и тоа на : 
 
 

1. Марјан  Даскаловски;   
2. Наташа Шапковска; 
3. Зоран Костадинов; 
4. Македонка Глигорова; 
5. Абдуљ Амедов; 
6. Дениза Стамболиева; 
7. Борис Стојанов; 
8. Елена Маѓеровска 

Паликарова; 
9. Ице Беличев; 
10. Танкица Митрева; 
11. Ване Крстев; 
12. Силвана Стојанова; 
13. Александар Ненчев; 
14. Никола Маџунков; 
15. Љилјана Коцева; 
16. Владимир Ристов; 
17. Сашко Милковски; 
18. Тања Дедејска; 
19. Киро Грковски; 
20. Ѓорѓи Јовов; 
21. Илија Илиев; 
22. Елена Орцева; и  
23. Ѓорѓи Танушев. 

   
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6837/1 Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.       Претседавач, 
С т р у м и ц а Македонка Глигорова с.р.
    
 
 
 
 

 
 497. 
 Врз основа на член 47 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 став 1 точка 38 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател на Советот на 
општина Струмица 

 
 1.За претседател на Советот на 
општина Струмица се избира Марјан 
Даскаловски, дипломиран правник од 
Струмица, започнувајки од 03.11.2021 
година. 
  2.Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6838/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.           Претседавач, 
С т р у м и ц а   Македонка Глигорова  с.р.
 ........................................... 
 
 498. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 25 став 1 алинеја 1 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за мандатни прашања, 

избори и именувања 
 
1. Во Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања на Советот 
на општина Струмица се избираат: 
  
    За претседател: 
 
   - Елена Маѓеровска – Паликарова 
 
    За членови: 
 
    - Абдуљ Амедов 
    - Зоран Костадинов 
    - Тања Дедејска, и 
    - Елена Орцева. 
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 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник“ 
на Општина Струмица. 
 
Бр. 08-6839/1 Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р.
     

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

 499.  
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 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 
03.11.2021 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за изработка на Програма за 

работа на Советот на Општина 
Струмица 

 
 
 1.Во Комисијата за изработка на 
Програма за работа на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Марјан Даскаловски 
 
 За членови: 
 
 - Александар Ненчев  и 
 - Никола Маџунков 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
 
Бр.08-6840/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р. 

......................................... 
  
 500. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 2 и член 28 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за Статут и прописи 

 
 1.Во Комисијата за Статут и 
прописи на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
      За претседател: 
 
 - Македонка Глигорова 
  
      За членови: 
 
 1. Борис Стојанов; 
 2. Наташа Шапковкса; 
 3. Тања Дедејска ;  
 4. Елена Орцева. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6841/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 501. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 3 и член 29 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за финансирање, буџет и 

локален економски развој 
 
 1.Во Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој на 
Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
  
    За претседател: 
 
 - Наташа Шапковска 
 
 За членови: 
 
 1. Дениза Стамболиева; 
 2. Борис Стојанов; 
 3. Сашко Милковски; 
 4. Владимир Ристов. 
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 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
  
 
Бр.08-6842/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.
    

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

 502. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 4 и член 30 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната 
средина и природата 

 
 1.Во Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата на 
Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Ване Крстев 
 
 За членови: 
 
 1. Танкица Митрева; 
 2. Силвана Стојанова; 
 3. Никола Маџунков; и  
 4. Тања Дедејска. 
  
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6843/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
     

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

 
 503. 
 

Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 5 и член 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за култура, обрзование и 

спорт 
 

 
 1.Во Комисијата за култура, 
образование и спорт на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Владимир Ристов   
 
 За членови: 
 
 1. Ице Беличев; 
 2. Силвана Стојанова; 
 3. Танкица Митрева; 
 4. Елена Орцева. 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-6844/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.     Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
     

.............................................. 
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 504. 
 

Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 6 и член 32 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за здравствена заштита, 

социјална заштита и заштита на децата 
 
 
 1.Во Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 
децата на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Никола Маџунков 
 
 За членови: 
 
 1. Македонка Глигорова; 
 2. Дениза Стамболиева 
 3. Зоран Костадинов;  
 4. Љилјана Коцева. 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-6845/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р.
    

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

 505. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 7 и член 33 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
 
 
 
 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за јавна безбедност, 

безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита 

 
 
 1.Во Комисијата за јавна 
безбедност, безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Илија Илиев 
 
 За членови: 
 
 1. Ване Крстев; 
 2. Александар Ненчев; 
 3. Абдуљ Амедов; 
 4. Ѓорѓе Јовов. 
  
 
 2. Ова Решение влегува во сила  со 
објавување во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-6846/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р.
    

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

 
 506. 
 

Врз основа на член 20 став 1 точка 
39, член 25 став 1 алинеја 8 и член 34 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 03.11.2021 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
 
 1.Во Комисијата за општествени 
дејности на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
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 За претседател: 
 
 - Александар Ненчев 
 
 За членови: 
 

1. Елена Маѓеровска –  
Паликарова 

 2. Ице Беличев; 
 3. Киро Грковски;  
 4. Сашко Милковски.  
 
 
 2. Ова Решение влегува во 
сила со денот на објавување во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6847/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.
     

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

  
 507. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 35 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 03.11.2021 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите 
 
 1.Во Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите  на 
Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Ѓорѓи Танушев 
 
 За членови: 
 
 1. Ице Беличев; 
 2. Танкица Митрева; 
 3. Ѓорге Јовов;  
 4. Љилјана Коцева. 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
  
 
Бр.08-6848/1  Совет на општина Струмица 
03.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
    

  
 

_____________________________________________________ 
 

__________________ 
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