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 155. 
 

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 10-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
 I. Се објавуваат  прописите и 
другите акти донесени на 10-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 26.05.2022 година и тоa: 

1. Буџетски календар за подготовка и 
донесување на Буџетот на општина 
Струмица за 2023 година, бр.08-3954/1 од 
27.05.2022 година; 
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2. Одлука за давање согласност за 
обезбедени финасиски средства за 
пополнување на работни места согласно 
Измената и дополнувањето  на Годишниот 
план за вработување за 2022 година на 
Општина Струмица, бр.08-3955/1 од 
27.05.2022 година; 

3. Одлука за утврдување на висината на 
месечниот надоместок на претседателот и 
членовите на органите на ЈПЗБК 
„СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, 
именувани од Советот на општина 
Струмица, бр.08-3956/1 од 27.05.2022 
година; 

4. Одлука за ослободување од плаќање 
надомест  за утврдување на правен статус 
на бесправни верски објекти – џамија и 
минаре во Струмица, бр.08-3957/1 од 
27.05.2022 година; 

5. Одлука за донесување  на Детален 
урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 
2, во Струмица (Општина Струмица - 
Плански период 2019-2024 година) , бр.08-
3958/1 од 27.05.2022 година; 

6. Одлука за донесување  на Детален 
урбанистички план за дел од Урбан Блок 
12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица 
- Плански  период 2021-2026 година) , 
бр.08-3959/1 од 27.05.2022 година; 

7. Одлука за утврдување на Урбанистички 
проект со план за парцелација на ГП1.3-2, 
ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ 
повеќенаменска индустриска зона КО 
Градско Балдовци и КО Сачево, Општина 
Струмица, бр.08-3960/1 од 27.05.2022 
година; 

8. Одлука за утврдување на Урбанистички 
проект со план за парцелација на ГП 207, 
ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, 
КО Струмица, Општина Струмица, бр.08-
3961/1 од 27.05.2022 година; 

9. Одлука за утврдување на Урбанистички 
проект со план за парцелација ГП 14-58; 
ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и 
ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за 
дел од урбан блок број 14 Општина 
Струмица, бр.08-3962/1 од 27.05.2022 
година; 

10. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат на КП бр.3701, КО Куклиш-
вон г.р. , бр.08-3963/1 од 27.05.2022 
година; 

11. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат на КП бр.3561/1 и КП 
бр.2573, КО Банско, бр.08-3964/1 од 
27.05.2022 година; 

12. Програма за дополнување  на Програмата 
за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2022 
година, бр.08-3965/1 од 27.05.2022 година; 

13. Заклучок за  давање согласност на 
Извештај за работењето на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ Струмица за периодот од 
01.01. до 31.03.2022 година, бр.08-3966/1 
од 27.05.2022 година; 

14. Заклучок за  давање согласност на 
Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за период 1 месец- 03 месец 
2022 година,  со квартален финасиски 
извештај, бр.08-3967/1 од 27.05.2022 
година; 

15. Заклучок за  давање согласност на 
Ценовник за вршење работи на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2022 година, 
бр.08-3968/1 од 27.05.2022 година; 

16. Заклучок за  давање согласност на 
Оддлука на УО на ЈПКД „Комуналец“, за 
прекинување на членството во 
Здружението  на сопственици на дуќани и 
деловни простори во трговскиот центар 
„Глобал“  во Струмица, бр.08-3969/1 од 
27.05.2022 година; 

17. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на  ООУ „Видое Подгорец“  
Струмица, бр.08-3970/1 од 27.05.2022 
година; 

18. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Никола Вапцаров“  
Струмица, бр.08-3971/1 од 27.05.2022 
година; 

19. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Маршал Тито“  Струмица, 
бр.08-3972/1 од 27.05.2022 година; 

20. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Сандо Масев“  Струмица, 
бр.08-3973/1 од 27.05.2022 година;  

21. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Даме Груев“  Куклиш, 
бр.08-3974/1 од 27.05.2022 година; 
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22. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Маршал Тито“  Муртино, 
бр.08-3975/1 од 27.05.2022 година;  

23. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“  
Дабиле, бр.08-3976/1 од 27.05.2022 
година; 

24. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Герас Цунев“  
Просениково, бр.08-3977/1 од 27.05.2022 
година; 

25. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Гоце Делчев“  Вељуса, 
бр.08-3978/1 од 27.05.2022 година; 

26. Заклучок за  давање согласност на 
Годишен план за вработување за 2023 
година на ООМУ „Боро Џони“  Струмица, 
бр.08-3979/1 од 27.05.2022 година; 

27. Заклучок за давање согласност на 
Измената и дополнувањето   на  
Годишниот план за вработување во 
општинската администрација  на  Општина  
Струмица за 2022 година, бр.08-3980/1 од 
27.05.2022 година; и  

28. Заклучок за усвојување  на Квартален 
извештај за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за првиот   квартал од  
2022 година, бр.08-3981/1 од 27.05.2022 
година. 

 
 II. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.09-3994/2        Општина Струмица 
30.05.2022 год.      Градоначалник 
С т р у м и ц а   Костадин Костадинов с.р. 

......................................... 
 156. 
 Врз основа на член 27 став 4 и 5 
од Законот за финасирање на единиците 
на локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21 и 
77/21) 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 26.05.2022 година, донесе 

 
Буџетски календар 

за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година 
 

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина 
Струмица за 2023 година, се утврдуваат следните рокови и активности: 

 
Можен 
датум 

Б у џ е т с к и     а к т и в н о с т и Одговорност 

Мај 
2022 

Советот на општината донесува Буџетски календар Совет на општина 
Струмица 

Мај-јуни 
2021 

Совет на општината усвојува развојни документи Совет на општина 
Струмица 

 
 

1-30 
09/2022 

Министерот за финансии подготвува буџетски 
циркулар во кој се содржани главните насоки за 
изготвување на Предлог-буџетите за наредната 
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, 
којим го доставува на општината 

Чл.21 од Законот на 
Буџетот и чл. 27 ст.1 
и 2 од Законот за 
фин.на ЕЛС (“Сл. 
весник на РМ” бр. 
61/04) 

 
05/10/ 
2022 

Градоначалникот и Секторот за финансиски 
прашања се состануваат за да ги одредат 
приоритетите и одредбите на буџетот за наредната 
година имајќи ги во предвид добиените барања и 
иницијативи од граѓаните,НВО,институции од 
областа на културата и спортот и други 

Градоначалникот,  
Секторот за 
финансиски  
прашања 

 
 

10/10/ 
2022 

Буџетските информации со формуларите за 
буџетските побарувања со упатства се доставуваат 
до другите сектори и сите општински буџетски 
корисници заедно со писмото од Градоначалниктот 

 
Сектор за финан-
сиски   прашања 
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за зацртаните одредби 
20/10/ 
2022 

Градоначалникот подготвува предлог план на 
програми за развој усогласен со насоките од 
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го 
доставува на одобрување до Советот 

Градоначалник 

 
25/10/ 
2022 

Проценката на трошоците и изготвените програмски 
активности за наредната буџетска година се враќаат 
во Секторот за финансиски  прашања од останатите 
сектори и општинските буџетски корисници 

 
Раководители на сек- 
тори Буџетски ко- 
рисници 

 
30/10/ 
2022 

Се собираат буџетските барања од граѓаните на 
собири на МЗ и други организирани форми на 
консултации со сите учесници во буџетскиот 
процес(НВО,спорт, култура и др.) 

  Барањата се анализират усогласуваат 
   в. Се изготвува билансот на приходи 
    г. Се изготвува билансот на расходи 

 
Сектор за финан-
сиски прашања 
  

15/11/ 
2022 

Советот  го одобрува предлогот на планот на 
програмите за развој  и тој станува составен дел на 
Предлог-буџетот 

Совет на општина 

 
Ноември 

2022 

Градоначалникот ги разгледува и одобрува 
предложените предлог-буџетски пресметки и го 
одобрува Предлог-буџетот  подготвен од Секторот 
за финансиски прашања  

 
 
Градоначалник 
 

 
 

Ноември 
2022 

а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на 
општината кој преку своите советници се учесници 
на Буџетски форум на кој сите заинтересирани 
граѓани партиципираат во донесување на Буџетот 
на ЕЛС. 
 б.Изгласаните приоритети од Буџетскиот форум се  
одобрувааат и стануваат составен дел од Предлог-
буџетот  на општината и 
 в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, 
анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници 

 
 
Градоначалник 

Декември 
2022 

До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од 
страна на градоначалникот 

Градоначалник 

Декември 
2022 

Се води расправа во телата на Советот на 
општината 

Комисија за буџет и 
финансии 

 
 

Декември 
2022 

1.Седница на Советот на општината за донесување 
на Буџетот за наредната година 
2.Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се 
донесува Одлука за времено финансирање согласно 
чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС 
(“Сл.весник на РМ”бр.61/04) 

 
 
Совет на општина 
Струмица 

 
  

 2. Буџетскиот календар влегува во 
сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 08-3954/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 

 157. 
 

 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, 
1/15, 8/18,  16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.05.2022 година, донесе: 
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О д л у к а 
за давање согласност за обезбедени 

финасиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Измената и 

дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2022 година на 

Општина Струмица 
 

Член 1 
 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за пополнување на 
работни места согласно Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2022 година на Општина 
Струмица,  број 08-3745/2 од 19.05.2022 
година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3955/1   Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 158. 
 Врз основа на член 19 став 4,5 и 6 
и член 27 став 8 и 9 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 89/22) и 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 
26.05.2022 година, донесе: 

 
О д л у к а 

 за утврдување на висината на месеч-
ниот надоместок на претседателот и 

членовите на органите на ЈПЗБК 
„СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, 

именувани од Советот на општина 
Струмица 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува 
висината на месечниот надоместок врз 
основа на присуство на седници на 
претседателот и членовите на органите на 
управување на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- 
ЛАНА“ Струмица. 

 

Член  2 
 Месечниот надоместок врз основа 
на присуство на седници на 
претседателот и  членовите на Управниот 
одбор на ЈПЗБК СТАЦИОНАР- ЛАНА 
Струмица, изнесува:  
   - За претседател – 3 000,00 денари; 
   - за член – 2 500,00 денари. 

 
Член  3 

Месечниот надоместок врз основа 
на присуство на седници на 
претседателот и  членовите на 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјалното и финансиското работење 
на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ 
Струмица, изнесува:  
     - За претседател 3 000,00 денари; 
     - за член - 2 500,00 денари. 
 

Член  4 
 Надоместокот за тековниот месец  
не се исплатува, за членовите што не 
присуствувале, или  не e одржана седница 
на органот  на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- 
ЛАНА“ Струмица, именуван од Советот на 
општина Струмица.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник  на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-3956/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 

 159. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15,  8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.05.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за ослободување од плаќање надомест  

за утврдување на правен статус на 
бесправни  верски објекти   - џамија и 

минаре во Струмица 
 

Член 1 
Со оваа Одлука,  Општина 

Струмица ја ослободува Исламската 
верска заедница  во Република Северна 
Македонија, од плаќање надомест за 
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утврдување на правен статус на 
бесправни верски објекти - џамија  и 
минаре, изградени на КП 5512/1 КО 
Струмица,  во  износ од 1.195.841 денари.  

 
Член 2 

 Бесправните верски  објекти:  
џамија  и минаре  , изградени на КП бр. 
5512/1 КО Струмица, се заведени во 
геодетски елаборат бр. 10-462/1 од 
03.09.2013 година, изработен од ТДГР 
„Геомеридијан“ ДОО Струмица, со 

издадена Урбанистичка согласност  Уп. бр. 
20-1581 од 29.10.2021 година и  со 
Заклучок за плаќање надомест за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект  УП 1 бр. 20-1581 од 
03.11.2021 година.   

 
Член 3 

Надоместокот за утврдување на 
правен статус на бесправни верски објекти 
џамија и минаре, изградени на КП бр. 
5512/1 КО Струмица, изнесува:  

 Деловен простор површина коеф. ден/м2 денари 
1 простории 307,68 1,0 3.800 1.169.184 
2 Скалишен простор и 

заеднички комуникации 
 

14,03 
 

0,5 
 

3.800 
 

26.657 
  ВКУПНО 1.195.841 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3957/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

160. 
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 26.05.2022 година, донесе:  

О д л у к а 
за донесување  на Детален 

урбанистички план за дел од Блок 12, 
УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - 

плански период 2019-2024 година) 
 

Член 1 
 Се донесува Детален 
урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 
2, во Струмица (Општина Струмица - 
плански период 2019-2024 година). 
 

Член 2 
Со овој Урбанистички план се 

опфаќа простор со површина од 1,8 ха и е 

дефиниран со Генералниот урбанистички 
план на град Струмица со граничен опфат:  
- Од север со ул „Дрварска” 
- Од југ со ул„Широк Дол“ 
- Од запад  со бул „Балканска“ 
- Од исток   со ул „Цар Самоил“. 
 

Член 3 
 Деталниот урбанистички план за 
дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица 
(Општина Струмица - плански период 
2019-2024 година), со техн. број 224/19 од 
март 2022 година година и содржи: 

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

Член 3 
Деталниот урбанистички план за 

дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица 
(Општина Струмица - плански период 
2019-2024 година), 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.08-3958/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 161. 

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 
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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 26.05.2022 година, донесе:  

 
О д л у к а 

за донесување  на Детален урбани-
стички план за дел од Урбан Блок 12, 

УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - 
Плански период 2021-2026 година) 

 
Член 1 

 
 Се донесува Детален урба-
нистички план за дел од Урбан Блок 12, 
УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - 
Плански период 2021-2026 година). 
 

Член 2 
Со овој Урбанистички план се 

опфаќа простор со површина од 
83.966,47m2, и е дефиниран со 
Генералниот урбанистички план на град 
Струмица со граничен опфат:  

 
- Од север со бул „Гоце Делчев” 
- Од југ по осовина на ул„Борис 

Попдимитров“ 
- Од запад  со ул „Младинска“ 
- Од исток  по осовината на бул 

„Климент Охридски“. 
 

Член 3 
 Деталниот урбанистички план за 
дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица 
(Општина Струмица - Плански период 
2021-2026 година), со техн. број 008-
1103/2021 од февруари 2022 година 
година и содржи: 

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

Член 3 
Деталниот урбанистички план за 

дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица 
(Општина Струмица - Плански период 
2021-2026 година), 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.08-3959/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

………………………………….. 
 162. 

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 
26.05.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на Урбанистички проект 

со план за парцелација на ГП 1.3-2, 
ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ 

повеќенаменска индустриска зона КО 
Градско Балдовци и КО Сачево, 

Општина Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува Урбанистички проект 
со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-
3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска 
индустриска зона КО Градско Балдовци и 
КО Сачево, Општина Струмица. Со овој 
Урбанистички проект се опфаќа простор 
со површина од 13412,44м2. 
 

Член 2 
 Комисијата формирана од 
Градоначалникот на Општина Струмица 
со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год., 
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 Северна Македонија 
бр.32/20), даде стручно мислење за 
утврдување на Урбанистички проект со 
план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и 
ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска 
индустриска зона КО Градско Балдовци и 
КО Сачево, Општина Струмица, изработен 
од ДУГТ „Матески Архитекти“ ДООЕЛ 
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Битола, со технички број 051-04/2022 од 
мај 2022год. 

 
Член 3 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Урбанистички проект со план за 
парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, 
од УПВНМ повеќенаменска индустриска 
зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, 
Општина Струмица, изработен од ДУГТ 
„Матески Архитекти“ ДООЕЛ Битола, со 
технички број 051-04/2022 од мај 2022год, 
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- 3960/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 

163. 
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 
26.05.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на Урбанистички проект 

со план за парцелација на ГП 207, ГП 
176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО 

Струмица, Општина Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува Урбанистички проект 
со план за парцелација на ГП 207,ГП 176, 
ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО 
Струмица, Општина Струмица. Со овој 
Урбанистички проект се опфаќа простор 
со површина од 1337,64м2. 
 

Член 2 
 Комисијата формирана од 
Градоначалникот на Општина Струмица 
со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год., 

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 Северна Македонија 
бр.32/20), даде стручно мислење за 
утврдување на Урбанистички проект со 
план за парцелација на ГП 207,ГП 176, ГП 
181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО 
Струмица, Општина Струмица, изработен 
од ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ 
Струмица, со технички број 03-17/2022 од 
април 2022 год. 
 

Член 3 
 

 Составен дел на оваа Oдлука е 
Урбанистички проект со план за 
парцелација на ГП 207,ГП 176, ГП 181 и 
ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, 
Општина Струмица, изработен од ДПТУИ 
„ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, 
со технички број 03-17/022 од април 2022 
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- 3961/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 

 164. 
 

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 
26.05.2022 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување на Урбанистички проект 
со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-
59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-
109 од ДУП на град Струмица за дел од 
урбан блок број 14 Општина Струмица 

 
Член 1  

 Се утврдува  Урбанистички проект 
со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-
59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-
109 од ДУП на град Струмица за дел од 
урбан блок број 14 Општина Струмица. Со 
овој Урбанистички проект се опфаќа 
простор со површина од 3805,12м2. 
 

Член 2 
 Комисијата формирана од 
Градоначалникот на Општина Струмица 
со Решение 09-2398/1 од 04.04.2022 год., 
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 Северна Македонија 
бр.32/20), даде стручно мислење за 
утврдување на Урбанистички проект со 
план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; 
ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 
од ДУП на град Струмица за дел од урбан 
блок број 14 Општина Струмица, 
изработен од ДПТУИ „ИДЕА-
КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, со 
технички број 03-110/2022 од мај 2022 год. 
 

Член 3 
 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Урбанистички проект со план за 
парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; 
ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на 
град Струмица за дел од урбан блок број 
14 Општина Струмица изработен од 
ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ 
Струмица, со технички број 03-110/2022 од 
мај 2022 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.08-3962/1Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 165. 

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 26.05.2022 година, донесе:  

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат на КП бр.3701, КО 

Куклиш-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 П 
(приземје), кој се наоѓа на КП бр.3701, КО 
Куклиш-вон г.р., во сопственост на 
Република Северна Македонија. 
 ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 
бр.3701, КО Куклиш-вон г.р., 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.08-3963/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претсeдател 
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р. 
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 166. 
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 26.05.2022 година, донесе:  

О д л у к а  
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска докумен-
тација за проширување на плански 

опфат на КП бр.3561/1 и КП бр.2573, КО 
Банско 

 
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 (приземје), кој се наоѓа на КП бр.3561/1, 
КО Банско, во сопственост на Николов 
Веселин од с.Банско бр.42, и на КП 
бр.2573, КО Банско, во сопственост на 
Република Северна Македонија. 
 СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.2) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 

бр.3561/1 и КП бр.2573, КО Банско, 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.08-3964/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.         Претсeдател 
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски  с.р. 

………………………………. 
 167. 
 Врз основа на член 31 од Законот 
за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република  Северна 
Македонија“ бр.32/20), член 36  од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.05.2022 година донесе: 

 
П р о г р а м а 

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,  1/22  и 2/22  ), се вршат 
следните дополнувања: 

   
 Во глава: 

VII.   Урбанистички проект 
Во табелата по реден број 18 се додава: 

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

Бр.08-3966/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 

 168.  
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 

Р.б. Објект Износ денари 
19. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 

Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП1931 и 
други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица. 

Самофинан-
сирање 
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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 26.05.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на  Извештајот за 
работа на ЈПЕД „Струмица-

Гас“ Струмица за периодот од 01.01 до 
31.03.2022 година 

 
 1. Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈПЕД „Струмица-
Гас“ Струмица за периодот од 01.01 до 
31.03.2022 година, број 01-212/1  од 
11.05.2022 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3966/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 169. 

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 26.05.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за период  1 месец – 03 месец 2022 
година, со квартален финансиски 

извештај 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за период 1 месец – 
03 месец 2022 година, со квартален 

финансиски извештај,  бр. 01-2814/3 од 
17.05.2022 година. 
            2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3967/1Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 170. 
 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 26.05.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Ценовник за 
вршење работи на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица за 2022 година 
 

        1.  Се дава согласност на 
Ценовник за вршење работи на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2022 година бр. 
01-2038/6 од 11.04.2022 година. 
  2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-3967/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 171. 

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 
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(„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 26.05.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката на УО 
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица   за 

прекинување на членството во 
Здружението на сопственици на дуќани 

и деловни простории во трговскиот 
центар „Глобал“ во Струмица 

 
        1.  Се дава согласност на 
Одлуката на УО на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица   за прекинување на 
членството во Здружението на сопственици 
на дуќани и деловни простории во 
трговскиот центар „Глобал“ во Струмица 
бр.02-2814/4 од 17.05.2022 година. 
.       2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-3969/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 

172. 
 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 
и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.05.2022 година, донесе: 
 

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

план за вработување за 2023 година на 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
бр. 04-160/1 од 18.05.2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
  Бр.08-3970/1 Совет на општина Струмица 
  27.05.2022 год.         Претседател,  
  С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
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 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година,  
донесе: 

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

план за вработување за 2023 година на 
ООУ „Никола Вапцаров “ Струмица 

 
 1. Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица бр. 01-239/1 од 18.05.2022 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3971/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………….. 
 

 174. 
 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 
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З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 

план за вработување за 2023 година на 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
бр. 01-144/1 од 16.05.2022 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3972/1   Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
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 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2023 година на 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
бр. 01-220/1 од 18.05.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3973/1   Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………….. 
 
176. 

 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 

143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2023 година на 

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 1.  Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш бр. 01-
167/1 од 17.05.2022 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3974/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
  
 177. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

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

план за вработување за 2023 година на 
ООУ „Маршал Тито “ Муртино 

 
 1.  Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Маршал Тито “ Муртино бр. 
04-196/1 од  18.05.2022 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3975/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.       Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
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 178. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2023 година на 

ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 

 1.  Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување за 2023 година на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“ Дабиље бр. 01-156/1 од 
18.05.2022 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
  
Бр.08-3976/1   Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………. 

179. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2023 година на 

ООУ „Герас Цунев “ Просениково 
 

 1.    Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 

година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
бр. 01-161/1 од 18.05.2022 година. 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3977/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 
 

 180. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 
 

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

план за вработување за 2023 година на 
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 
 1. Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса бр. 
04-122/1 од 18.05.2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3978/1  Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.      Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………….. 
 

 181. 
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), 
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Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.05.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2023 година на 

ООМУ „Боро Џони “ Струмица 
 
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување за 2023 
година на ООМУ „Боро Џони “ Струмица 
бр. 01-73/1 од 18.05.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3979/1 Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.      Претседател,  
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 

182. 
 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 
26.05.2022 година, донесе: 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на  Измената и 

дополнувањето на Годишниот план за 
вработување во општинската 

администрација на општина Струмица 
за 2022 година 

 
 1. Се дава согласност на Измената 
и дополнувањето на  Годишниот план за 
вработување во општинската адми-
нистрација на општина Струмица за 2022 
година бр. 08-3745/2 од 19.05.2022 година; 
 

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

Бр.08-3980/1 Совет на Општина Струмица 
27.05.2022 год.        Претседател,                                                                                   
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р.                            

 
 183. 
 
 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 
192/15, 209/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 244/19 
и 53/21), 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 26.05.2022 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот 

на општина Струмица за првиот квартал 
од 2022 година 

 
1. Се усвојува Кварталниот извештај 

за извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2022 
година 

2. Составен дел на Кварталниот 
извештај  се  обрасците К1, К2 и К3. 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3981 /   Совет на општина Струмица 
27.05.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

...................................... 
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 184. К1- Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за период: 01.01.2022 - 31.03.2022 год. 
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2022-31.03.2022 год.) 

 

 
 



Стр. 20               Службен гласник на општина Струмица           бр. 9            30.05.2022 год. 
 
 
 К3. Квартален извештај  за промените на состојбата  на секое задолжување на 
Општина Струмица  и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2022 -  
31.03.2022 год.) 
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