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26.
Врз основа на член 19-а од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/96, 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 39 став 1
алинеја 9 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

Одлука
за именување вршител на должност
директор на Јавното претпријатие за
енергетски дејности „Струмица - Гас“
Струмица
Член 1
За вршител на должност директор
на Јавното претпријатие за енергетски
дејности „Струмица - Гас“ Струмица се
именува Благој Милановиќ, дипломиран
машински
инжинер
од
Струмица,
досегашен Директор на оваа Јавно
претпријатие.
Член 2
Вршителот на должноста директор
се именува сметано од 06.02.2022 година,
но не подолго од 6 (шест) месеци.

13

14

14

14

15

15

16

01.03.2022 год.

бр. 2
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.09-462/2
Општина Струмица
04.02.2022 год.
Градоначалник
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.....................................
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просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.
Член 4
ДУП на дел од блок 12, УЕ 2,
Општина Струмица, ќе биде изложен во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.
Член 5
Во
споменатиот
рок,
заинтересираните граѓани и правни лица
можат
да
доставуваат
писмени
забелешки, предлози и мислења на
анкетните листови.

27.
Врз основа на член 50 од Законот
за урбанистичко планирање (“Службен
весник на Република Северна Македонија“
број 32/20) и член 39 од Статутот на
општина Струмица (“Службен гласник на
општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

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

О д л у к а
за организирање повторена јавна
анкета и јавна презентација на ДУП на
дел од блок 12, УЕ 2, Општина
Струмица

Општина Струмица
Бр.09-1381/2
24.02.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.......................................

Член 1
Се организира повторена јавна
анкета и јавна презентација на ДУП на дел
од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, со
површина од 8,39ха. кој граничи:
-

бул. „Гоце Делчев”,
бул. „Климент Охридски”,
ул. „Младинска”,
ул. „Борис Попдимитров”
Член 2

Одлуката за организирање на
јавната анкета и јавна презентација ќе
биде објавена на огласната табла на
Општина Струмица, во Секторот за
урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ
страницата на Општина Струмица, во
Службен гласник на општина Струмица и
во две јавни гласила.
Член 3
Јавната анкета ќе трае од
16.03.2022 година до 28.03.2022 година, а
јавната презентација ќе се одржи на ден
17.03.2022 година во 11:00 часот во

Член 6

28.
Врз основа на член 50 став 7 од
Законот за урбанистичко планирање
(“Службен весник на Република Северна
Македонија” број 32/20) и член 39 од
Статутот на општина Струмица (“Службен
гласник на општина Струмица” број број
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на повторена јавна
анкета и јавна презентација на ДУП на
дел од блок 12, УЕ 2, Општина
Струмица
1. Се формира Комисија за
спроведување на повторена јавна анкета
и јавна презентација на ДУП на дел од
блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, со
површина од 8,39ха. во состав:
- Софија Ристова - Раководител
на
Одделението
за
урбанизам,
(дипломиран
инженер
архитект,
со
овластување
за
изработување
на
урбанистички планови, број 0.0570)
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- Томе Тимов - претставник на
изготвувачот на планот, (дипломиран
инженер архитект, со овластување за
изработување на урбанистички планови,
број 0.0080)
- Елина Трендова - дипломиран
архитект, надворешен член (дипломиран
инженер архитект, со овластување за
изработување на урбанистички планови,
број 0.0701)
2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната анкета од 16.03.2022
година до 28.03.2022 година, а јавната
презентација на ден 17.03.2022 година во
11:00 часот во просториите на Секторот за
урбанизам
и
комунални
работи
ул.”Ленинова” бр.34.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.09-1381/3
Општина Струмица
24.02.2022 год.
Градоначалник;
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
……………………………………
29.
Врз основа на член 126 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19,
311/20 и 294/21) и член 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)
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување вршител на должност
директор на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица
1. За вршител на должноста
директор
на
ЈОУДГ
„Детска
радост“ Струмица се именува Каролина
Дончева, дипломиран воспитувач од
Струмица.

бр. 2

01.03.2022 год.

2.
Вршителот
на
должноста
директор
се
именува
сметано
од
12.02.2022 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл. гласник на Општина Струмица“.
Бр. 09-1057/1
Општина Струмица
11.02.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
……………………………………
30.
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 6-та седница на
Советот на општина Струмица

I.Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 6-та
седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.02.2022 година и тоa:
1. Одлука за донесување Локален
акциски план на пазар на труд во
Општина Струмица 2022-2025 година,
бр.08-1437/1 од 28.02.2022 година;
2. Одлука
за
продолжување
на
работното време на угостителските
објекти, бр.08-1438/1 од 28.02.2022
година;
3. Одлука за донесување на Измена и
дополнување
на
Детален
урбанистички план за дел од блок 14
– УЕ 2 на град Струмица, (плански
период 2020 – 2025), бр.08-1439/1 од
28.02.2022 година;

01.03.2022 год.

бр. 2
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4. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација
за
формирање
на
градежни парцели и определување на
површини за градба со намена А1.3 –
семејни куќи во низа, на КП 7340/7 и
КП 7340/8, К.О. Струмица, Општина
Струмица, бр.08-1440/1 од 28.02.2022
година;
5. Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.827 КО
Баница, бр.08-1441/1 од 28.02.2022
година;
6. Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.7915 и КП
бр.5193/1 КО Струмица, бр.08-1442/1
од 28.02.2022 година;
7. Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 5038, 5039 и 5352 КО Куклиш,
бр.08-1443/1 од 28.02.2022 година
8. Одлука за утврдување потреба од
донесување
на
урбанистичко-планска документација
за проширување на плански опфатза
КП бр.1175/3 и 1178/3 КО Гр.
Балдовци, бр.08-1444/1 од 28.02.2022
година;
9. Програма за дополнување
на
Програмата
за
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето
на општина Струмица за 2022 година,
бр.08-1445/1 од 28.02.2022 година;
10. Програма
за
дополнување
на
Програмата
за
уредување
на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година,
бр.08-1446/1 од 28.02.2022 година;
11. Решение за именување членови во
Управниот
одбор
на
ЈПЗБК
“Стационар - Лана “ Струмица, бр.081447/1 од 28.02.2022 година;
12. Решение за именување членови во
Надзорниот
одбор
на
ЈПЗБК
“Стационар - Лана “ Струмица, бр.081448/1 од 28.02.2022 година;
13. Решение
за
разрешување
и
именување членови во Советот за
заштита на потрошувачите
на
општина Струмица, бр.08-1449/1 од
28.02.2022 година;
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14. Решение
за
разрешување
и
именување членови во Советот за
јавно здравје на општина Струмица,
бр.08-1450/1 од 28.02.2022 година;
15. Заклучок за давање согласност на
Правилникот
за
измена
и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места
во ЈОУДГ “Детска радост“ Струмица,
бр.08-1451/1 од 28.02.2022 година;
16. Заклучок за давање согласност на
одлуката за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2022
година, бр.08-1452/1 од 28.02.2022
година;
17. Заклучок за давање согласност на
одлуката за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЕД „Струмицагас “ Струмица за 2022 година, бр.081453/1 од 28.02.2022 година;
18. Заклучок за давање согласност на
извештајот за работата на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за периодот 112 месец 2021 година, бр.08-1454/1 од
28.02.2022 година;
19. Заклучок за давање согласност на
одлуката за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на
вработените
во
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2022 година,
бр.08-1455/1 од 28.02.2022 година; и
20. Заклучок за давање согласност на
одлуката за отстапување на метални
контењери
за
смет
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, бр.08-1456/1
од 28.02.2022 година.
II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 09-1457/2
Општина Струмица
01.03.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.........................................

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

31.

бр. 2

01.03.2022 год.

32.

Врз основа на член член 36 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/02)
и член 22 од Законот за младинско
учество и младински политики (Службен
весник на Република Северна Македонија
бр.10/2020),
Советот
на
општина
Струмица, на седницата одржана на
25.02.2022 година, донесе

Одлука
за донесување на Локален акциски
план на пазар на труд во Општина
Струмица 2022-2025 година

Член 1
Се донесува Локален акциски план
на пазар на труд во Општина Струмица
2022-2025 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Локален акциски план на пазар на труд во
Општина Струмица 2022-2025, бр. 23-27/3
од
16.02.2022
гоина,
изготвен
од
Локалниот економско-социјален совет на
Општина Струмица”,
со поддршка на
Меѓународната организација за труд Проект „Зајакнување на социјалниот
дијалог“ .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1437/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Врз основа на член член 36 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/02)
и член 23 во Законот за угостителска
дејност („Службен весник на Република
Македонија” бр. 62/04, 89/08, 115/10,
53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14,
199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16
и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 31/20), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.02.2022 година, донесе
Одлука
за продолжување на работното време
на угостителските објекти
Член 1
Работното време на
угостителските објекти за сместување (хотели,
мотели, пансиони, туристички населби,
ноќевалишта
и
одмаралишта)
на
подрачјето
на
Општина
Струмица
утврдено во член 23 во Законот за
угостителска дејност, се продолжува за 2
часа, за периодот на карневалските
празнувања во Општина Струмица,
односно во периодот од 04-06 март 2022
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сиила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1438/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………..
33.
Врз основа на член 13 и 44 од
Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19).Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.02.2022 година, донесе:

01.03.2022 год.

бр. 2
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Одлука
за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план
за дел од блок 14 – УЕ 2 на град Струмица, (плански период 2020 – 2025)
Член 1
Се
донесува
Измена
и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од блок 14 – УЕ 2 на град
Струмица,
ограничен
со
улиците:
„Младинска“,
„Крушевска
Република“,
„Атанас Караман“ и „Браќа Минкови“
(плански период
2020 – 2025), ), со
плански опфат 1,1 ха.
Член 2
Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 14 –
УЕ 2 на град Струмица, ограничен со
улиците:
„Младинска“,
„Крушевска
Република“, „Атанас Караман“ и „Браќа
Минкови“ е
изработенa од ДП
„Визура“ ДООЕЛ Струмица, тех. број
2123/20 од декември 2021 година и се
состои од:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
Член 3
Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 14 –
УЕ 2 на град Струмица, ограничен со
улиците:
„Младинска“,
„Крушевска
Република“, „Атанас Караман“ и „Браќа
Минкови“ е
изработен во четири
идентични примероци и се заверува со
потпис и печат на доносителот на планот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1439/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год. Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………….
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34.
Врз основа на член 63 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник
на Република
Македонија“, бр.5/02) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“,
бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19, 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
25.02.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација за формирање
на градежни парцели и определување
на површини за градба со намена А1.3 –
семејни куќи во низа, на КП 7340/7 и КП
7340/8, К.О. Струмица, општина
Струмица
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација за формирање на
градежни парцели и определување на
површини за градба со намена А1.3 –
семејни куќи во низа, на КП 7340/7 и КП
7340/8, К.О. Струмица, општина Струмица
Со овој Урбанистички проект се
2
опфаќа простор со површина од 588,23м .
Комисијата
формирана
од
Градоначалникот на општина Струмица со
Решение 09-2427/1 од 26.04.2021год., во
состав: Софија Ристова д.и.а., Нада
Михајлова, д.и.а., Илија Устапетров 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 за формирање на градежни
парцели и определување на површини за
градба со намена А1.3 – семејни куќи во
низа, на КП 7340/7 и КП 7340/8, К.О.
Струмица, општина Струмица, изработен
од ДГПТУ „Клико Градба“ ДООЕЛ увозизвоз с.Куклиш - Струмица, со технички
број 02/05.06-21 од јануари 2022 год.
Оваа Oдлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација за формирање на градежни
парцели и определување на површини за

Стр. 8

Службен гласник на општина Струмица

градба со намена А1.3 – семејни куќи во
низа, на КП 7340/7 и КП 7340/8, К.О.
Струмица, општина Струмица, изработен
од ДГПТУ „Клико Градба“ ДООЕЛ увозизвоз с.Куклиш - Струмица, со технички
број
02/05.06-21 од јануари 2022 год. и
се состои од:
-текстуален дел,
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.08- 1440/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
35.
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 25.02.2022 година, донесе:

бр. 2

01.03.2022 год.

СТАНБЕНА КУЌА, која се наоѓа на КП
бр.827 КО Баница, сопственост на
Андоновски Ацо од Струмица.
Бесправниот објект кој се наоѓа на
КП
бр.827
КО
Баница,
според
Урбанистичкиот План за с. Баница,
(одлука бр. 07-266/1 од 22.03.2001), се
наоѓа вон градежниот опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1441/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………………
36.
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 25.02.2022 година, донесе:

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.827 КО Баница

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за проширување на плански
опфат за КП бр.7915 и КП бр.5193/1 КО
Струмица

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект

01.03.2022 год.

бр. 2
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СТАНБЕНА КУЌА
со висина П+1
(приземје и кат), која се наоѓа на КП
бр.7915 и КП бр.5193/1 КО Струмица,
сопственост
на
Гоцев
Никола
од
Струмица.
Бесправниот објект кој се наоѓа на
за КП бр. 7915 КО Струмица и дел од
КП.бр.5193/1 КО Струмица, според ДУП на
град Струмица, блок бр. 8 се наоѓа вон
градежниот опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-1442/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………………..

37.
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 25.02.2022 година, донесе:
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на
градежно земјиште на КП бр. 5038, 5039
и 5352 КО Куклиш

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
(зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се
наоѓа на КП бр. 5038, 5039 и 5352 КО
Куклиш, во сопственост на Китански
Бранко од с.Куклиш бр.223.
Според УПС на село Куклиш,
објектот ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.1)
со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП
бр. 5038, 5039 и 5352 КО Куклиш, се наоѓа
во
зона
со
намена
постојно
индвивидуално домување и амбуланта.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1443/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………………
38.
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,
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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 25.02.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.1175/3 и 1178/3
КО Гр. Балдовци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправните објекти
ДОГРАДБА НА СТАНБЕНА КУЌА
и
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ, кои се наоѓаат на КП
бр.1175/3 и на дел од КП бр.1178/3 КО Гр.
Балдовци, сопственост на Коцев Бранко
од Струмица.
Бесправните објекти кој се наоѓаат
на
КП бр.1175/3 и 1178/3 КО Гр.
Балдовци, според Урбанистичкиот План
за с. Гр. Балдовци, (одлука бр. 10-764/1 од
28.05.1987 год. и одлука за преименување
бр. 07-774/1 од 31.01.2013 год.), се
наоѓаат вон градежниот опфат.

бр. 2

01.03.2022 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1444/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………..
39.
Врз основа на член 20 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 25.02.2022 година,
донесе
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 и 1/22 ), се вршат следните
дополнувања:

Во глава
VII. Урбанистички проект
Во табелата по реден број 14 се додава:
Р.б.
15.

16.

Објект

Износ
денари
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2644 и сирање
други КО Дабиља, Општина Струмица.
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - за намена Е1.13 СамофинанПовршински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2868 и сирање
други КО Дабиља, Општина Струмица.

01.03.2022 год.

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

надоместок да се намали за 8%, кој ќе
биде пресметан во склоп на пресметката
за уредување на градежното земјиште“.

Бр.08-1445/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………………

Ставовите
ставови 3 и 4

40.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и
Правилникот за изменување и
дополнување на правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земјиште
со
објекти
на
комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уредност
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 193/16, 72/18 и 16/22) 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
25.02.2022 година, донесе

15.1 За објекти за производство на
електрична енергија од обновливи извори
(биогориво,
биомаса,
геотермална
енергија и хидроенергија), 0,01;
15.2 За објекти за производство на
електрична
енергија
од
сончева
енергија(фотонапонски панели), за 50% од
површината на градежната парцела, 0,01“;
15.3 За објектите за производство
на електрична енергија од обновливи
извори (биогориво, биомаса, геотермална
енергија и хидроенергија), висината на
трошоците за уредување на градежното
земјиште не може да биде повисока од
30% од висината на просечната нето
плата во Република Северна Македонија
за последната година, помножена со
коефициентот утврден во став (1) точка 11
од член 1 од Правилникот за изменување
и дополнување на правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во
зависност
од
степенот
на
уредност(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 193/16, 72/18 и 16/22);
15.4 За објектите за производство
на електрична енергија од сончева
енергија (фотонапонски панели), висината
на
трошоците
за
уредување
на
градежното земјиште не може да биде
повисока од 20% од висината на
просечната нето плата во Република
Северна Македонија за последната
година, помножена со коефициентот
утврден во став (1) точка 12 од член 1 од
Правилникот
за
изменување
и
дополнување на правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земјиште
со
објекти
на
комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уредност
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 193/16, 72/18 и 16/22) ;
15.5 За објекти за производство на
електрична енергија од ветерна енергија
(ветерници) висината на трошоците за

Програма
за дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за
2022 година
Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
број 27/21) се вршат
следните
дополнувања:
Во
глава
V.
Висина
на
надоместокот
за
уредување
на
градежното
земјиште по населби и
зони
I. Во точка 12 по став 1 се додава
нов став 2 кој гласи:
“Во случаите за кои е предвидено
комуналниот надоместок да може да се
плати на рати, а инвеститорот се
определи надоместокот да го плати во
целост (без рати), Градоначалникот
одобрува
износот
на
комуналниот

2

и

3

стануваат

II. Точка 15 се дополнува со:
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уредување на градежно земјиште не може
да биде повисока од 1.200.000 денари за
една ветерница.
III. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1446/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….

41.
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), член 36 од Законот за локалната
самоуправa
(„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
25.02.2022 година, донесе
Решение
за именување членови во управниот
одбор на ЈПЗБК „Стационар-Лана“
Струмица
1. Во Управниот одбор на ЈПЗБК
„Стационар-Лана“ Струмица,
се
именуваат :
- Нела Лазарова – претседател
- Сани Ивановска;
- Жулиета Стојкова;
- Столе Кавазов; и
- Мери Николова – Гичева.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1447/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................

бр. 2

01.03.2022 год.

42.
Врз основа на член 26 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
25.02.2022 година, донесе
Решение
за именување членови во Надзорниот
одбор на ЈПЗБК „Стационар-Лана“
Струмица
1.Во
Надзорниот
одбор
за
контрола на материјално-финансиското
работење на ЈПЗБК „Стационар-Лана“
Струмица, се именуваат :
Љубинка
Дивјаковска
претседател
- Костадинка Дикова;
- Лилјана Костадинова;
- Љубица Абрашева;
- Зоран Ристов.

–

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1448/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
43.
Врз основа на член 126 став 3 од
Законот за заштита на потрошувачите
(„Службен
весник на Република
Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 103/08,
24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) и
член 45 став 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 25.02.2022 година, донесе:

01.03.2022 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Решение
за разрешување и именување на
членови во Советот за заштита на
потрошувачите на општина Струмица
I. Од Советот за заштита на
потрошувачите на општина Струмица, се
разрешуваат: Митко Бонев, Снежанка
Тасева, Митко Дрвошанов, Стојне Митева,
Јасмина Пијанманова, Јасминка Ѓоргиева,
Бети Палазова, Петар Узунов и Миле
Тасев.
II. Во Советот за заштита на
потрошувачите на општина Струмица, се
именуваат:
1. Наташа Шапковска - член на
Советот на Општина Струмица;
2. Абдуљ Амедов - член на Советот
на Општина Струмица;
3. Ѓорге Јовов - член на Советот на
Општина Струмица;
4. Јулија Милкова – претставник од
невладина организација;
5. Панче Палнов - претставник од
невладина организација;
6. Јасминка Георгиева – претставник
од ЈПКД „Струмица-гас“ Струмица;
7. Бети Палазова – претставник од
ЈП „Паркиралишта“ – Струмица;
8. Наташа Јованова - претставник од
ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица; и
9. Миле Тасев – претставник од
Државниот пазарен инспекторат –
Одделение Струмица.
III. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1449/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
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44.
Врз основа на член 18 од Законот
за јавно здравје („(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11,
144/14, 149/15 и 37/16), 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 25.02.2022 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување членови
во Советот за јавно здравје на општина
Струмица

1. Од Советот за јавно здравје за
подрачјето на општина Струмица, се
разрешуваат:
Зоран
Костадинов,
Славјанка
Михаиловиќ,
Мимоза
Костуранова – Алексиќ, Тони Милушев и
Силвана Петковска од ЈЗУ Центар за
јавно здравје – Струмица.
2.Во Советот за јавно здравје за
подрачјето на општина Струмица, се
именувааaт:
Од Советот на општина Струмица:
- Зоран Костадинов;
- Дениза Стамболиева;
- Никола Маџунков;
Од општинската администрација:
- Дивна Молчанова;
Од ЈЗУ Центар за јавно здравје
- Др. Мери Николова - Гичева
3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1450/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………..
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45.
Врз основа член 116 став 1
алинеја 8 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) 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 25.02.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работни места во ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица
1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работни места во ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица бр. 01-26/1
од
27.01.2022 година, донесен од Управниот
одбор на детската градинка.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1451/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

46.
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

бр. 2

01.03.2022 год.

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 25.02.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2022 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2022 година, бр.
02-64/4 од 28.01.2022 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.08-1452/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………
47.
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 25.02.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2022 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на

01.03.2022 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

вработените во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2022 година, бр. 02-49/3
од 31.01.2022 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.08-1453/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
48.
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 25.02.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за период I - XII месец 2021 година

1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период I - XII
месец 2021 година година, бр. 01-992/3 од
17.02.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1454/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………….
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49.
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 25.02.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за утврдување на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица, број 02-992/7 од 17.02.2022
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1455/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

50.
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 25.02.2022 година,
донесе:

бр. 2

01.03.2022 год.

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
отстапување на метални контењери за
смет на ЈПКД Комуналец Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
за отстапување на метални контењери за
смет на ЈПКД Комуналец Струмица, бр.02992/10 од 17.02.2022 год.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1456/1 Совет на општина Струмица
28.02.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
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