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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица,
донесе:
Решение
за објавување на прописите и другите
акти донесени на 5-та седница на
Советот на општина Струмица
I.Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 5-та
седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 21.01.2022 година и тоa:

1. Предлог – план за запишување на
ученици во I година во Средните
општински училишта во Општина
Струмица во учебната 2022/2023
година, бр.08-401/1 од 21.01.2022
година;
2. Одлука за давање согласност за
обезбедени финасиски средства за
пополнување на работни места
согласно Измената на Годишниот
план за вработување за 2022
година на Општина Струмица,
бр.08-402/1 од 21.01.2022 година;
3. Одлука
за основање на јавно
претпријатие за заловување и
третман на бездомни кучиња,
бр.08-403/1 од 21.01.2022 година;
4. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација на ГП 20.15 и ГП
20.16 од Измена и дополнување на
ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во
Струмица, Општина Струмица,
бр.08-405/1 од 21.01.2022 година;

18

18

19

19

19

20

25.01.2022 год.
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5. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2,
ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ
повеќенаменска индустриска зона
КО
Сачево
и
КО
Градско
Балдовци, Општина Струмица,
бр.08-406/1 од 21.01.2022 година;
6. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр. 238/3 КО Попчево вон г.р. ,
бр.08-407/1 од 21.01.2022 година;
7. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр. 1002 КО Попчево бр.08408/1 од 21.01.2022 година;
8. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр. 1876 КО Габрово бр.08409/1 од 21.01.2022 година;
9. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр. 1875 КО Габрово бр.08410/1 од 21.01.2022 година;
10. Одлука
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на
КП бр. 2716 КО Банско вон г.р.
бр.08-411/1 од 21.01.2022 година;
11. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр. 3975 КО Муртино вон г.р.,
бр.08-412/1 од 21.01.2022 година;
12. Програма за дополнување
на
Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
подрачјето на општина Струмица
за 2022 година бр.08-404/1 од
21.01.2022 година;
13. Решение за разрешување и
именување членови во Локалниот
економско - социјален совет на
Општина Струмица бр.08-413/1 од
21.01.2022 година;
14. Решение за разрешување и
именување претседател и членови
на Одборот за подигање на

15.
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18.
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21.

22.

23.

24.
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спомен-обележја, бр.08-414/1 од
21.01.2022 година;
Решение за разрешување и избор
на претседател и членови на
Комисијата
за
процена
и
утврдување
на
висината
на
штетата настаната од природни
непогоди и други несреќи, бр.08415/1 од 21.01.2022 година;
Решение за разрешување и избор
на член во Управниот одбор на
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица,
бр.08-416/1 од 21.01.2022 година;
Заклучок за усвојување на Измена
на
Годишниот
план
за
вработување
во
Општинската
администација
на
Општина
Струмица за 2022 година, бр.08417/1 од 21.01.2022 година;
Заклучок
за
усвојување
на
Информација за состојбата со
јавната безбедност и безбедноста
на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Струмица
за периодот 01.07 2021 година –
31.12.2021 година бр.08-418/1 од
21.01.2022 година;
Заклучок
за
усвојување
на
Извештај
за
работата
на
Територијалната професионална
противпожарна
единица
–
Струмица за 2021 година, бр.08419/1 од 21.01.2022 година;
Заклучок за давање согласност на
Извештај за работа на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период IIX месец 2021 година бр.08-420/1
од 21.01.2022 година;
Заклучок за давање согласност на
Програма за работа на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2022
година, бр.08-421/1 од 21.01.2022
година;
Заклучок за давање согласност на
Одлука
за
изменување
и
дополнување на Статутот на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица бр.08-422/1
од 21.01.2022 година;
Заклучок за давање согласност на
Одлука за паушално фактурирање
за
корисници
кои
имаат
неисправен
водомер,
закочен
водомер или немаат водомер на
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица
бр.08-423/1 од 21.01.2022 година; и
Заклучок за давање согласност на
Одлука за усвојување Ценовник за
вршење на работи на ЈПКД
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„Комуналец“ Струмица во 2022
година, бр.08-424/1 од 21.01.2022
година.
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2.
Врз основа на член 42 од Законот
за средното образование „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17 и 64/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
229/20) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 21.01.2022 година, донесе

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

Бр.09- 425/2
Општина Струмица
25.01.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р
……………………………

Предлог - План
за запишување на ученици во прва година во општинските училишта во општина
Струмица во учебната 2022/23 година
Училишта:
Средно општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица:
Во прва година имаат можност да се запишат вкупно 374 ученика распоредени во 11
паралелки на македонски наставен јазик, од кои во :
Гимназиско образование
- 238 ученика распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик и во
Стручно образование
- 136 ученика распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на
Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар .
Општина/Град
Средно општинско
училиште

Струмица
СОУ„Јане Сандански“Струмица
Вид на образование

Предлог за учебната
2022/23 год.
Вкупно
паралелки

Вкупно
ученици

3

4

а) Гимназиско образование

7

238

б) Стручно образование ( во четиригодишно траење)
вкупно

4

136

4

136

1

Струка

2

Образовен профил

Економско правна и трговска Економски техничар
струка

25.01.2022 год.

бр. 1
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в) Стручно образование ( во тригодишно образование)
вкупно :
Струка

Образовен профил

г) Стручно образование ( во реформирано тригодишно
траење ) вкупно :
Струка

Образовен профил

ВКУПНО а)+ б) + в) + г)

11

374

2. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица:
Во прва година ќе можат да се запишат 408 ученика распоредени во 12 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили:
Струмица

Општина/Град
Средно општинско

СОУУД„ Димитар Влахов “ Струмица

Вид на образование

1

2

Предлог за учебната
2022/23 г.
Вкупно
паралелки

Вкупно
ученици

3

4

9

306

а) Гимназиско образование
б) Стручно образование (во четиригодишно траење)
вкупно
Струка

Образовен профил

Земјоделство, рибарство и
ветеринарство

Агротехничар

1

34

Техничар за агроменаџмент

1

34

Техничар за фитомедицина

1

34

Техничар по ветеринарна
медицина

1

34

Прехрамбен техничар

1

34

Техничар за козметички и
хемиски производи

1

34

Фармацевтско –
лаборатосики техничар

1

34

Медицинска сестра

1

34

Физиотерапевтски техничар

1

34

Хемиско-технолошка струка

Здравствена струка

Стр. 6
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в) Стручно образование
( во тригодишно образование ) вкупно

бр. 1

25.01.2022 год.
3

102

Струка

Образовен профил

Земјоделско-ветеринарна

Поледелец

1

34

Хемиско-технолошка

Пекар / Месар

1

34

Угостителско-туристичка

Келнер – готвач
комбинирана паралелка

1

34

12

408

г) Стручно образование ( во реформирано тригодишно
траење ) вкупно:
Струка

Образовен профил

ВКУПНО а) + б) + в) + г)

3.Средно општинско училиште „Никола Карев “ Струмица:
Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 517 ученика распоредени во 16 паралелки
на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно образование :
Општина/Град
Средно општинско
Училиште

Струмица
СОУ„ Никола Карев “ Струмица

Вид на образование

1

2

Предлог за учебната
2022/23 год.
Вкупно
паралелки

Вкупно
ученици

3

4

10

331

а) Гимназиско образование
б) Стручно образование
(во четиригодишно траење) вкупно :
Струка

Образовен профил

Машинска струка

Техничар за производно
машинство

1

25

Машински техничар за
моторни возила

1

34

Техничар за моделирање на
облека (зголемен број на
часови по практична настава)

1

34

Техничар за дизајн на облека
( зголемен број на часови по
практична настава )

1

34

Електротехничар-енергетичар

1

34

Електротехничар за
компјутерска техника и
автоматика

1

34

Текстилно-кожарска струка

Електротехничка струка
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Сообраќајна/ Сообраќај,
транспорт, и складирање

Техничар за патен сообраќај

1

34

Техничар за транспорт и
шпедиција

1

34

Шумарство и обработка на
дрвото

Техничар за мебел и ентериер
(зголемен број на часови мпо
практична настава )

1

34

Градежно-геодетска /
Градежништво и геодезија

Градежен техничар

1

34

6

186

в) Стручно образование
( во тригодишно образование) вкупно :
Струка

Образовен профил

Машинска струка

Автомеханичар

1

34

Инсталатер за греење и
климатизација

1

34

Електромеханичар за
компјутерска техника и
технологија

1

34

Електромеханичар

1

34

Сообраќајна/ Сообраќај,
транспорт, и складирање

Ракувач на машини за пренос
на материјали

1

25

Градежно-геодетска струка

Тесар, армирач и бетонирач

1

25

16

517

Електротехничка струка

г) Стручно образование (во реформиранo тригодишно
траење ) вкупно :
Струка

Образовен профил

ВКУПНО а) + б) + в) + г)
Овој Прдлог-План влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 21.01.2022 година, донесе:

Бр. 08-401/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

Одлука
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување за 2022
година на Општина Струмица

3.
Врз основа на член 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18
и 198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20),
член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,

Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување во 2022
година на Општина Струмица, број 09238/2 од 13.01.2022 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-402/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
4.
Врз основа на член 1, член 9 и
член
10
од
Законот
за
јавните
претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96,
09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
Сл.весник на РСМ бр.275/19), член 36 став
1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл. веснник на РМ бр.05/02)
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 21.01.2022 година, донесе
Одлука
за основање на јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни
кучиња
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука,
Општина
Струмица основа јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни
кучиња.
Член 2
Јавното претпријатие е со назив
Јавно претпријатие за заловување и
третман на
бездомни
кучиња
“Стационар - Лана“
Струмица
со
скратен назив
ЈПЗБК „Стационар Лана“- Струмица.
Седиштето
на
јавното
претпријатие е во Индустриска зона
Сачево,
Општина
Струмица,
ул.
Димитар Галев бр. 1Б.
Активностите
на
јавното
претпријатие е заловување и третман на
бездомни кучиња на подрачјето на

бр. 1
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Општина Струмица.
Член 3
Износот
на
средствата
за
основање
Јавно
претпријатие
за
заловување на бездомни кучиња ЈПЗБК
„Стационар – Лана “- Струмица изнесува
4.500.000, 00 денари.
Член 4
Средствата за финансирање и
редовно работење на јавното претпријатие
ќе се обезбедат од:
-Буџетот на Општина Струмица
како основач на претпријатието;
-Од донации и спонзорства;
-Од давањетo на услуги за кои е
основано претпријатието.
Член 5
Дејноста на јавнотo претпријатие е
заловување и третман на бездомни
кучиња на подрачјето на Oпштинa
Струмица
како
основач
на
ова
претпријатие.
Согласно
националната
Јавно
класификација
на
дејности
претпријатие за заловување на бездомни
кучиња, ќе врши претежна дејност 01.49
Одгледување на други животни и тоа:
- Преземање на соодветни мерки се
со цел ефикасна заштита на
бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување
доколку е неопходно лекување на
кучињата;
- Вршење контрола на бездомни
кучиња во Општина Струмица.
- Привремено
сместување
во
прифатилиштето каде доколку е
потребно
да
се
кастрираат,
здравствено да се третираат, да се
изврши здравствена заштита и
тест за социјализација согласно
прописите
од
областа
на
ветеринарното здравство по што
истите треба да се вдомат или
вратат во областа од каде биле
заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните
кучиња
со
микрочип
за
идентификација;
- Изготвување на повеќегодишен
план и програма врз основа на кој
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ќе
се
врши
контрола
на
бездомните кучиња и истата да се
достави до Агенцијата за храна и
ветеринарство на одобрување.
Во функција на основната дејност
јавното претпријатие ќе врши и
други дејности во внатрешниот
промет, и тоа:
- 75.00 Ветеринарни дејности
- 01.62
Помошни
дејности
за
одгледување на животни
- 96.09 Останати лични услужни
дејности, неспомнати на друго
место
Јавното претпријатие не може да
врши промена на дејност, статут, назив и
седиште без согласност на основачот.

Член 9
Управниот одбор
на јавното
претпријатие се состои од пет (5) члена.
Во Управниот одбор основачот предлага
именување односно разрешување на
претставници од редот на афирмирани и
познати стручнаци во областа на
предметот на работењето на јавното
претпријатие,
имајќи
во
предвид
соодветна и правична застапеност на
припадниците на сите заедници.
Членовите на Управниот одбор се
именуваат со мандат од четири (4) години.
Членовите на Управниот одбор ги
именува и разрешува Советот на Општина
Струмица.
Член 10

Член 6
Јавното претпријатие се
организира на начин што ќе обезбеди:
- Техничко-технолошко и економско
единство на системот,
Ефикасност и транспарентност во
работењето,
Развој и усогласеност на
сопствениот
развој
со
вкупниот
стопански развој;
Заштита и унапредување на
добрата од општ интерес
Трајно, уредно и квалитетно
задоволување
на
потребите
на
корисниците на производи и услуги и
Самостојност и еднаквост во
рамките на системот и функционална
поврзаност со другите системи во земјата
и светот.

Управниот
одбор
на
јавното
претпријатие ги има сите овластувања да
презема мерки кои се потребни и корисни
заради постигнување на целите на јавното
претпријатие во согласност со законот.
1. Го
донесува
Статутот
на
заедничкото јавно претпријатие;
2. Ја усвојува Програмата за работа и
развој на јавното претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ја усвојува Годишната завршна
сметка на јавното претпријатие;
5. Го
усвојува
Извештајот
за
работењето
на
јавното
претпријатие;
6. Одлучува
за
употребата
на
средства остварени со работењето
на
јавното
претпријатие
и
покривање на загубите;
7. Ги
донесува
Одлуките
за
инвестиции;
8. Ги утврдува цените на производите
и услугите;
9. Одлучува
за
внатрешната
организација
на
јавното
претпријатие и
10. Врши други работи утврдени со
актот за основање и статутот на
јавното претпријатие.

Член 7
Се ОВЛАСТУВА лицето Петар
Аризанов од Струмица,ул. Ленинова бр.
62, да ги извршува работите на јавното
претпријатие до неговото конституирање.
Овластеното лице ќе ги врши
работите за запишување на јавното
претпријатие во Централен регистар на
Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и
активности за упис во Централен регистар
на Р.С.М. во согласност со законите се до
уписот на јавното претпријатие.
Член 8
Органите на јавното претпријатие
се: управен одбор, надзорен одбор за
контрола на материјално – финансиското
работење и директор.

Член 11
Управниот
одбор
може
полноправно да работи и одлучува
доколку се присутни повеќе од половината
членови на Управниот одбор.
Одлуките на Управниот одбор се
сметаат за донесени ако за нив гласале
повеќе од половината од сите членови на
Управниот одбор.
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Член 12
За
вршење
контрола
на
материјално – финансиското работење на
јавното
претпријатие
се
формира
Надзорен
одбор
за
контрола
на
материјалното – финансиско работење
составен од пет (5) члена.
Членовите на надзорниот одбор се
именуваат со мандат од четири (4) години.
Членовите на надзорниот одбор ги
именува и разрешува Советот на Општина
Струмица.
Член 13
Директорот
го
избира
Градоначалникот на општина Струмица.
Градоначалникот
на
општина
Струмица може да именува вршител на
должноста
директор
на
јавното
претпријатие до изборот на директор, но
најмногу до шест месеци.
Член 14
Конституирањето на органите на
јавното претпријатие ќе се изврши во рок
од шеесет (60) дена од денот на уписот на
јавното
претпријатие
во
Централен
регистар на РСМ.
Член 15
Управниот одбор
во рок
од
шеесет (60) дена од денот на неговото
конституирање ќе го донесе Статутот на
јавното претпријатие на кое согласност
дава основачот односно Советот на
Општина Струмица.
Со
статутот
на
јавното
претпријатие поблиску ќе се уреди
организацијата,
управувањето
и
раководењето со јавното претпријатие,
општите акти и постапката за нивното
донесување, како и други прашања од
значење за јавното претпријатие.
Член 16
Јавното претпријатие за обврските
во правниот промет со трети лица
одговара со целиот свој имот.
Основачот/општината
не
се
одговорни за обврските на
јавното
претпријатие.
Јавното претпријатие со својство
на правно лице се стекнува со денот на
уписот во Трговскиот регистар.
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ЗАВРШНИ

Член 17
Со влегувањето во сила на оваа
Одлука, престанува да важи Одлуката за
основање на јавно претпријатие за
заловување и третман на
бездомни
кучиња број
08-8418/1 од 29.12.2021
година, објавена во „Службен гласник на
општина Струмица“ бр.27/21.
Член 18
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Струмица
Бр.08-403/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
5.
Врз основа на член 27 став 8 и
член 63 став 9 од Законот за урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија бр. 32/20“)
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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП
20.16 од Измена и дополнување на ДУП
за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица,
Општина Струмица
Член 1
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП
20.16 од Измена и дополнување на ДУП за
дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица,
Општина Струмица. Со овој Урбанистички
проект се опфаќа простор со површина од
2609,08 м2.
Член 2
Комисијата
формирана
од
Градоначалникот на општина Струмица со
Решение бр. 09-2427/1 од 26.04.2021год.,
во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада
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Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и
надворешните членови: Елина Трендова,
д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно
чл.36, од Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Република
Македонија бр.32/20), даде стручно
мислење за утврдување на Урбанистички
проект со план за парцелација на ГП 20.15
и ГП 20.16 од Измена и дополнување на
ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица,
Општина Струмица, изработен од ДПТУИ
ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со
технички број 03-247/2021 од декември
2021 год.
Член 3
Оваа одлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од
Измена и дополнување на ДУП за дел од
блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина
Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕАКОНСАЛТИНГ
дооел
Струмица,
со
технички број 03-247/2021 од декември
2021 год. и се состои од:
-текстуален дел,
-графички приказ (документациона
основа и планска документација).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.08-405/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………
6.
Врз основа на член 27 став 8 и
член 63 став 9 од Законот за урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија бр. 32/20“)
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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП
1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од
УПВНМ повеќенаменска индустриска
зона КО Сачево и КО Градско Балдовци
,Општина Струмица
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Член 1
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.23.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ
повеќенаменска индустриска зона КО
Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина
Струмица. Со овој Урбанистички проект се
опфаќа простор со површина од 29999,32
м2.
Член 2
Комисијата
формирана
од
Градоначалникот на општина Струмица со
Решение бр. 09-2427/1 од 26.04.2021год.,
во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада
Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и
надворешните членови: Елина Трендова,
д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно
чл.36, од Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Република
Македонија бр.32/20), даде стручно
мислење за утврдување на Урбанистички
проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1,
ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од
УПВНМ повеќенаменска индустриска зона
КО Сачево и КО Градско Балдовци
,Општина Струмица, изработен од ДПТУИ
ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со
технички број 03-232/2021 од декември
2021 год.
Член 3
Оваа одлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.23.3
и
ГП
1.2-3.4.1
од
УПВНМ
повеќенаменска индустриска зона КО
Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина
Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕАКОНСАЛТИНГ
дооел
Струмица,
со
технички број 03-232/2021 од декември
2021 год. и се состои од:
-текстуален дел,
-графички приказ (документациона
основа и планска документација).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.08-406/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………
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7.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 238/3
КО Попчево вон г.р.
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со висина
По+П+Пк (подрум, приземје и поткровје),
кој се наоѓа на КП бр. 238/3 КО Попчево
вон г.р., во сопственост на Атанасов
Љубин од Струмица.
Според УПС на село Попчево ,
бесправниот објект ВИКЕНД КУЌА (зграда
бр.1) со висина По+П+Пк (подрум,
приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП
бр. 238/3 се наоѓа надвор од плански
опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-407/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………………….

бр. 1

25.01.2022 год.

8.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1002
КО Попчево
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.2) со висина
П+1 (приземје и кат), кој се наоѓа на КП
бр.1002 КО Попчево и бесправниот објект
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со висина
П (приземје) кој се наоѓа на КП бр. 1002
КО Попчево, во сопственост на Иванов
Трајче од с.Попчево.
Според УПС на село Попчево,
бесправните објекти СТАНБЕНА КУЌА
(зграда бр.2) со висина П+1 (приземје и
кат) и СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со
висина П (приземје), кој се наоѓаат на КП
бр. 1002 се наоѓаат надвор од плански
опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-408/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………………………

25.01.2022 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

9.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1876
КО Габрово
Член 1
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10.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1875
КО Габрово

Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со висина П
(приземје), кој се наоѓа на КП бр. 1876 КО
Габрово, во сопственост на Китанов Иван
од с.Ново Село.
Според УПС на село Габрово ,
бесправниот објект ВИКЕНД КУЌА (зграда
бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа
на КП бр. 1876 се наоѓа надвор од плански
опфат.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.
1875
КО Габрово, во сопственост на
Китанов Иван од с.Ново Село.
Според УПС на село Габрово ,
бесправниот објект ПОМОШЕН ОБЈЕКТ
(зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се
наоѓа на КП бр. 1875 се наоѓа надвор од
плански опфат.

Член 2

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-409/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски
..................................

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-410/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
……………………………

Стр. 14
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11.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за донесување на урбанистичко
планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2716
КО Банско вон г.р.
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, ВИКЕНД КУЌА (зграда
бр.1) со висина Су+П+Пк (сутерен,
приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП
бр. 2716
КО Банско вон г.р., во
сопственост на Никова Кума од Струмица.
Според
урбанистички
планска
документација која е донесена во 2013
год., објектот ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1)
со висина Су+П+Пк (сутерен, приземје и
поткровје), кој се наоѓа на на КП бр. 2716
КО Банско вон г.р., се наоѓа во зона со
намена Б5-хотелски комплекси.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-411/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………………

бр. 1

25.01.2022 год.

12.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 21.01.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.3975 КО
Муртино вон г.р.
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.4) со висина П
(приземје), кој се наоѓа на КП бр. 3975 КО
Муртино вон г.р., во сопственост на
Пандев Ванчо од с.Муртино.
Според УПС на село Муртино ,
бесправниот објект ВИКЕНД КУЌА (зграда
бр.4) со висина П (приземје), кој се наоѓа
на КП бр. 3975 се наоѓа надвор од плански
опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-412/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
…………………………

25.01.2022 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

13.
Врз основа на член 20 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 32/2020), 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
21.01.2022 година, донесе

стр. 15

Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за
2022 година
1.Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2022 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр.
27/21),
се
вршат
следните
дополнувања:

Во глава
VII. Урбанистички проект
Во табелата по реден број 10 се додава:
Р.б.
11

12

13

14.

Објект

Износ
денари
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2612 и сирање
КП 2611/1 КО Дабиље, Општина Струмица.
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2858 и сирање
други КО Дабиље, Општина Струмица
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2885/1 сирање
и други КО Дабиље, Општина Струмица.
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 387 и сирање
други КО Градско Балдовци, Општина Струмица

2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-404/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……...................………
14.
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 21.01.2022 година, донесе

Решение
за разрешување и именување членови
во Локалниот економско - социјален
совет на Општина Струмица

1. Од членови во Локалниот
економско - социјален совет на Општина
Струмица се разрешуваат: Снежанка
Тасева и Митко Дрвошанов.
2. За членови во Локалниот
економско - социјален совет на Општина
Струмица се именуваат:
- Наташа Шапковска и
- Љилјана Коцева.

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

бр. 1

25.01.2022 год.

3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на општина Струмица“.

3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-413/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………..

Бр.08-414/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

15.
Врз основа на член 18 став 2 од
Законот за меморијалните споменици и
спомен обележјата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и
152/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр.103/21) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
21.01.2022 година, донесе
Решение
за разрешување и именување на
претседател и членови на
Одборот за подигање на спомен обележја
1. Од Одборот за подигање на
спомен - обележја, поради истек на
мандат, се разрешуваат: Александар
Ненчев, Нада Бајрактарова, Митко Бонев,
Томе Лазаров, Ирена Бабамова –
Стојчева, Љупка Галаска – Василев, Ѓорги
Кончалиев,
Љупчо
Арнаудов
и
Александар Филев.
2. Во Одборот за подигање на
спомен – обележја се именуваат:
За претседател:
- Александар Ненчев
За членови:
-

Елена Маѓеровска –
Паликарова;
Ице Беличев;
Киро Грковски;
Сашко Милковски;
Љупка Галаска – Василев;
Ѓорги Кончалиев;
Љупчо Арнаудов;
Бранко Георгиев.

16.
Врз основа на член 143 став 1 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 215/21) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен
гласник
на
општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 21.01.2022 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување на
претседател и членови на Комисијата
за процена и утврдување на висината
на штетата настаната од природни
непогоди и други несреќи
1.
Се
разрешуваат
претседателот и членовите на Комисијата
за процена и утврдување на висината на
штетата настаната од природни непогоди
и други несреќи: Ацо Ѓоргиев, Бобан
Малинов, Ѓорги Стојанов,
Љупчо
Ташевски и Кристина Иванова.
2. Во Комисијата за процена и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи се именуваат:
За претседател:
Ване Крстев
За членови:
- Тања Дедејска,
- Ѓорги Стојанов,
- Соња Стојкова и
- Емилија Пандева.

25.01.2022 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-415/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловскис.р.
………………….................
17.
Врз основа на член 17 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 21.01.2022 година, донесе
Решение
за разрешување и именување на член
во Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
1.Од должноста член во Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
поради писмено доставена оставка, се
разрешува Александар Николов.
2.За член во Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именува
Танкица Минкова.

3.Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 416/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………
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18.
Врз основа на член 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18
и 198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на Општина Струмица, на седницата
одржана на ден 21.01.2022 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација на
Oпштина Струмица за 2022 година
1.Се дава согласност на Измената
на Годишниот план за вработување во
општинската администрација на Oпштина
Струмица за 2022 година бр. 09-238/1 од
13.01.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-417/1 Совет на Општина Струмица
Претседател,
21.01.2022 год.
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
19.
Врз основа на член 25 од Законот
за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
294/21), 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 21.01.2022 година, донесе

Стр. 18
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Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот 01.07.2021 година
– 31.12.2021 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот 01.07.2021 година – 31.12.2021
година, бр.22.26.5.1-192/1 од 12.01.2022
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-418/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………………..
20.
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 21.01.2022 година, донесе

бр. 1

25.01.2022 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-419/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Mарјан Даскаловски с.р.
………………………………

21.
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 21.01.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица
за период I - IX месец за 2021 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица за период I IX месец 2021 година, усвоен со одлука на
Управниот
одбор
бр.02-154/2
од
11.01.2022 год.

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Територијалната
професионална противпожарна
единица – Струмица за 2021 година

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

1.Се усвојува Извештајот за
работата на Територијалната професионална
противпожарна
единица
–
Струмица за 2021 година.

Бр.08-420/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

25.01.2022 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

22.
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 21.01.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈПКД„Комуналец” Струмица
за 2022 година
1.Се
дава
согласност
на
Програмата
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец” Струмица за 2022 година бр.
01-154/5 од 11.01.2022 година.
2.Овој заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-421/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………
23.
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 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 член 187
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 21.01.2022 година, донесе

стр. 19

Решение
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на
Статутот на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2022 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за изменување и дополнување на
Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
бр. 02-153/4 од 11.01.2022 година,
донесена од Управниот одбор на ова
претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-422/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................................

24.
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 21.01.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
паушално фактурирање за корисници
кои имаат неисправен водомер, закочен
водомер или немаат водомер на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица во 2022 година
1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за паушално фактурирање за
корисници кои имаат неисправен водомер,
закочен водомер или немаат водомер на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022
година бр.02-154/6 од 11.01.2022 година.

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

бр. 1

25.01.2022 год.

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

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 21.01.2022 година, донесе:

Бр.08-423/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Заклучок
за давање согласност на Одлука за
усвојување Ценовник за вршење на
работи на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица
во 2022 година

…………………………………….

25.
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

1.Се дава согласност на Одлуката
за усвојување на Ценовник за вршење на
работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во
2022 година, бр.01-154/7 од 11.01.2022 год.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-424/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
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