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Северна Македонија” бр. 122/21) 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 Локалната установа
библиотека „Благој Јанков
Мучето“ Струмица
1. За вршител на должноста
директор
на
Локалната
установа
библиотека
„Благој
Јанков
Мучето“ Струмица,, се именува Тања
Гошева – досегашен Директор на оваа
установа.
2.
Вршителот
на
должноста
директор
се
именува
сметано
од
22.05.2022 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
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наставна година …………………………….
Решение за разрешување и именување
претседател на
Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица ………………

бр. 10
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Бр.09-3845/1 Општина Струмица
20.05.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
…………………………………..
186.
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 11-та седница на
Советот на општина Струмица
I. Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 11-та седница на
Советот на општина Струмица,
одржана на 22.06.2022 година и тоa:
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24.06.2022 год.
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Службен гласник на општина Струмица

1. Одлука за ослободување од
плаќање надомест за утврдување
на правен статус на бесправни
објекти сопственост на МПЦ –ОАСтрумичка Православна Епархија
бр. 08-4867/1 од 23.06.2022 година;
2. Одлука за утврдување на режим
на сообраќај
на дел од
ул.
„Братство Единство“
во град
Струмица
бр.
08-4868/1
од
23.06.2022 година
3. Одлука за доделување парична
помош на Ице Трајков од
Струмица
бр.
08-4869/1
од
23.06.2022 година;;
4. Одлука за донесување на Измена
и
дополнување
на
Детален
урбанистички план за дел од Блок
23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП
за град Струмица, Општина
Струмица (Плански период 20192024 година) бр. 08-4870/1 од
23.06.2022 година;
5. Одлука за донесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок
30 У.Е.7, Општина Струмица
(Плански
период
2016-2026
година)
бр.
08-4871/1
од
23.06.2022 година;
6. Одлука за утврдување Нацрт план
за измена и дополнување на ДУП
за дел од Блок 19, (Урбан Блок 32
УЕ 3, по ГУП на град Струмица, со
плански период 2020-2025) бр. 084872/1 од 23.06.2022 година;;
7. Одлука за утврдување Нацрт план
за измена и дополнување на ДУП
за дел од Блок 5, УЕ 2, Општина
Струмица, со плански период
2022-2027 година бр. 08-4873/1 од
23.06.2022 година;;
8. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација
на
ГП
бр.1.1-1
согласно АУП на КП бр.373/3, КО
Гр.Балдовци Општина Струмица
бр.
08-4874/1
од
23.06.2022
година;;
9. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр.502, КО Просениково бр. 084875/1 од 23.06.2022 година;
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10. Одлука за утврдување потреба од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат на
КП бр.518, КО Просеникововонград
бр.
08-4876/1
од
23.06.2022 година;;
11. Одлука за основање на Јавна
општинска установа за деца –
Детска градинка
„Виножито“ –
Струмица
бр.
08-4877/1
од
23.06.2022 година;;
12. Акт за основање
на јавна
општинска установа за деца –
Детска градинка „Виножито“ –
Струмица, Општина Струмица бр.
08-4878/1 од 23.06.2022 година;
13. Програма за дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
подрачјето на општина Струмица
за 2022 година бр. 08-4879/1 од
23.06.2022 година;;
14. Правилник
за
финансиска
поддршка за деца со надмината
возраст во една наставна година
бр.
08-4880/1
од
23.06.2022
година;;
15. Правилник за доделување на
стипендии
за
ученици
од
основните и средните училишта во
Општина Струмица за една
наставна година бр. 08-4881/1 од
23.06.2022 година;
16. Решение за разрешување и
именување
претседател
на
Управниот одбор на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица бр. 084882/1 од 23.06.2022 година;;
17. Решение 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 бр. 084883/1 од 23.06.2022 година;.
18. Заклучок за давање согласност на
Годишнен план за вработување во
Јавното
претпријатие
за
заловување
и
третман
на
бездомни кучиња „Стационар –
Лана“ Струмица за 2022 година
бр.
08-4884/1
од
23.06.2022
година;;
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19. Заклучок за давање согласност за
обезбедени финансиски средства
за пополнување на работни места
согласно Годишниот план за
вработување за 2022 година на
Јавното
претпријатие
за
заловување
и
третман
на
бездомни кучиња „Стационар –
Лана“ Струмица бр. 08-4885/1 од
23.06.2022 година;;
20. Заклучок за давање согласност на
Измена и дополнување
на
Годишен план за вработување на
ЈПКД „Комуналец
- Струмица”
Струмица за 2022 година бр. 084886/1 од 23.06.2022 година; и
21. Заклучок за давање согласност за
обезбедени финасиски средства
за пополнување на работни места
согласно
Измените
и
дополнувањата на Годишниот
план за вработување на ЈПКД
„Комуналец” Струмица за 2022
година бр. 08-4887/1 од 23.06.2022
година.
I. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.09-4888/2
Општина Струмица
24.06.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
..........................................
Ред
. бр.

1.
2.

3.
4.

Уп бр.

Назив на објектот

Уп.1 бр.
20-1417
Уп 1 бр.
20-2974

Црква С. Јован
Претеча
Црква Успение на
Пресвета
Богородица
Храм „Св. Кирил
и Методиј
Св. Илија

Уп 1 бр.
20-2977
Уп 1 бр.
20-2987
Вкупно

КО
Гр.
Балдовци
Вељуса
Раборци
Свидовица

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4867/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................

бр. 10

24.06.2022 год.

187.
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 22.06.2022 година, донесе

Одлука
за ослободување од плаќање надомест
за утврдување на правен статус на
бесправени објекти сопственост на
МПЦ –ОА-Струмичка Православна
Епархија
Член 1
Со
оваа
Одлука
Општина
Струмица
ја
ослободува
МПЦ-ОАСтрумичка Православна Епархија, од
плаќање надомест за утврдување на
правен статус на бесправни објекти во
вредност од 236.123,00 денари.
Член 2
Предмет на ослободување од
плаќање надомест за утврдување на
правен статус се бесправните објекти:

Кп.бр.
1112

Површ. во м2
ПросПом.
Балкотории
Простони
и
рии
тераси
77
-

Износ
денари
109.725

6786,
6787,
6789/1
203

13

55

-

28.025

85

63

4

49.923

1904

102

-

-

48.450
236.123

188.
Врз основа на член 348 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патишта
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08
и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11,
114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16,
11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21),

24.06.2022 год.

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20),
Законот за јавните патишта „Службен
весник на Република Mакедонија“ бр.
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14,
166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16
и 163/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 174/21), 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 22.06.2022 година,
донесе
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Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
„Основниот сообраќаен проект за утврдување на
режим на сообраќај на дел од улица „Братство
Единство“ во Струмица со технички број 015016/22 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ
Струмица, Извештајот од извршена ревизија на
основниот сообраќаен проект утврдување на
режим на сообраќај на дел од улица „Братство
Единство“ во Струмица “ со технички број 05276/22 изработен од ДПТУ ПЕОЛЕО ДООЕЛ
Скопје
и
Согласноста
на
доставениот
сообраќаен проект
бр. 22.26.5-3192/1 од
13.06.2022 година од Министерството за
внатрешни работи –СВР Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-4868/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

Одлука
за утврдување на режим на сообраќај
на дел од улица „Братство
Единство“ во град Струмица

189.
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
Член 1
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
Со оваа Одлука се врши утврдување на 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
режим на сообраќај за зголемување
на на општина Струмица, на седницата
капацитетот, пропусната моќ и подобрување на одржана на 22.06.2022 година, донесе
нивото на безбедност на сообраќајот на дел од
Одлука
ул. „Братство Единство“ во град Струмица.
за доделување парична помош на Ице
Трајков од Струмица
Член 2
Со сообраќајното решение се дефинирани
елементите за хоризонтална,
вертикална и
светлосна сигнализација, како и опремата на
улицата, ширината и намената на сообраќајните
ленти, брзината на движење, регулирање на
сообраќајот на крстосниците, регулирање на
сообраќајот за пешаци и примена на елементи
за безбедно и непречено движење на лицата со
посебни потреби.

Член 1
На Ице Трајков од Струмица му се
доделува парична помош во вкупен нето
износ 60.000,00 денари, како помош во
обезбедување на парични средства за
лекување на неговиот син Ѓорѓи Трајков.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2022 година и да се
трансферираат
на
доставена
трансакциска сметка.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4869/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
190.
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 22.06.2022 година, донесе:
Одлука
за донесување на Измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 23 и дел од Блок
24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица,
Општина Струмица (Плански период
2019-2024 година)
Член 1
Се
донесува
Измена
и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24,
У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина
Струмица (Плански период 2019-2024
година).
Член 2
Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 7,9963 ха,
и е дефиниран со ГУП на град Струмица
со граничен опфат:
-

од источната страна по осовина на
ул."Новопланирана 1", индустриска,
од југоисточна страна по осовина на
ул."2", магистрална,
од северната страна оди по осовина
на ул."11", магистрална,
од западната страна оди по осовина
ул."Климент Охридски", магистрална.

Член 3
Измена
и
дополнување
на
Детален урбанистички план за дел од
Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за
град Струмица, Општина Струмица

бр. 10

24.06.2022 год.

(Плански период 2019-2024 година), со
техн. број 22.01-06/19 од јуни 2022 година
содржи:
- 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 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за
град 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.08-4870/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...................................
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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 22.06.2022 година, донесе:
Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок 30,
У.Е.7, Општина Струмица (Плански
период 2016-2026 година)
Член 1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за дел од Блок 30,
У.Е.7, Општина Струмица (Плански
период 2016-2026 година).
Член 2
Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 1,17ха, и
е дефиниран со граничен опфат:

24.06.2022 год.

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

- од северната страна со ул„Боро Џони“,
ул. „Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“,
- од западната страна по ул, „Кирил и
Методиј“,
- од јужната страна ул. „27ми Март“, ул„
Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“, и
- од источната страна ул. „Херој Карпош“.•
Член 3
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 30, У.Е.7, Општина Струмица
(Плански период 2016-2026 година), со
техн. број 203/16 од јуни 2022 година
содржи:
- текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
Член 4
Детален урбанистички план за дел
од Блок 30, У.Е.7, Општина Струмица
(Плански период 2016-2026 година), се
заверува со потпис
и печат на
доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-4871/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...........................................
192.
Врз основа на член 27 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 22.06.2022 година донесе:
Одлука
за утврдување Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од Блок 19,
(Урбан Блок 32 УЕ 3, по ГУП на град
Струмица, со плански период 20202025)
1. Се утврдува Нацрт план за
измена и дополнување на ДУП за дел од
Блок 19, (Урбан Блок 32 УЕ 3, по ГУП на
град Струмица, со плански период 20202025.
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2. Граница на планскиот опфат за
изработка на измена и дополнување на
ДУП за дел од Блок 19, (Урбан Блок 32 УЕ
3, по ГУП на град Струмица), е ограничен
со улиците:
- Од источната страна со ул “Кирил
и Методиј”,
-Од северната страна со ул
“Никола Карев”,
-Од западната страна со ул “Тодор
Чучков” и
-Од
јужната
страна
со
ул
“Партизанска”.
Вкупната површина на планскиот
2
опфат изнесува 3858,33м .
3.
Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од Блок 19,
(Урбан Блок 32 УЕ 3, по ГУП на град
Струмица, со плански период 2020-2025,
со технички број 27.01.11/20 од мај 2022
год, изработен од ДУПГТУ „Стан арт“ ДОО,
увоз-извоз Куманово, и се состои од:
- текстуален дел и графички
приказ на планските решенија на опфатот,
како и нумерички дел со билансни
показатели за планскиот опфат и за
инфраструктурата.
4.Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4872/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
193.
Врз основа на член 27 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, 29/19), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 22.06.2022 година донесе:
Одлука
за утврдување Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од Блок 5,
УЕ 2, Општина Струмица, со плански
период 2022-2027
1. Се утврдува Нацрт план за
измена и дополнување на ДУП за дел од
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Блок 5, УЕ 2, Општина Струмица, со
плански период 2022-2027.
2. Граница на планскиот опфат за
изработка на измена и дополнување на
ДУП за дел од Блок 5, УЕ 2, Општина
Струмица, е ограничен со улиците:
-Од источната страна со ул “У-1”,
-Од северната страна со ул “У-13”,
-Од западната страна со ул “У-3” и
-Од јужната страна со ул “У-6”.
Вкупната површина на планскиот
опфат изнесува 1,8ха.
3.
Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ
2, Општина Струмица, со плански период
2022-2027, со технички број 2349/22 од
јануари 2022год, изработен од ДП
„Визура“ ДООЕЛ, Струмица, и се состои
од:
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и за инфраструктурата.
4.Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4873/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
194.
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 и 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
22.06.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација ГП бр.1.1-1
согласно АУП на КП бр.373/3 КО Гр.
Балдовци, Општина Струмица
Член 1
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација на ГП бр.1.1-1
согласно АУП на КП бр.373/3, КО
Гр.Балдовци, Општина Струмица. Со овој
Урбанистички проект се опфаќа простор
2
со површина од 15531,57м .

бр. 10

24.06.2022 год.

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 Македонија бр.32/20), даде
стручно мислење за утврдување на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација на ГП бр.1.1-1 согласно АУП
на КП бр.373/3, КО Гр.Балдовци Општина
Струмица,
изработен
од
ДП
„Визура“ ДООЕЛ Струмица, со технички
број 2355/22 од мај 2022 год.
Член 3
Оваа одлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација на ГП бр.1.1-1 согласно АУП
на КП бр.373/3, КО Гр.Балдовци Општина
изработен
од
ДП
Струмица,
„Визура“ ДООЕЛ Струмица, со технички
број 2355/22 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.08-4874/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
195.
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

24.06.2022 год.

бр. 10
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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 22.06.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.502, КО
Просениково
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина
П+1+Пк (приземје, кат и поткровје), кој се
наоѓа на КП бр.502, КО Просениково, во
сопственост
на
Колев
Влатко
од
с.Пиперево бр.140.
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со
висина П+1+Пк (приземје, кат и поткровје),
кој се наоѓа на КП бр.502, КО
Просениково, 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.08-4875/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
..........................................
196.
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
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на општина Струмица, на седницата
одржана на 22.06.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.518, КО
Просениково-вонград
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина
П+Пк (приземје и поткровје), кој се наоѓа
на КП бр.518, КО Просениково-вонград, во
сопственост на Трајков Ванчо од
с.Просениково бр.167.
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со
висина П+Пк (приземје и поткровје), кој се
наоѓа на КП бр.518, КО Просеникововонград, 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.08-4876/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...................................
197.
Врз основа на член 22 став 1 точка
7 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член13 став 1
точка7 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), а во врска со член 59 став 1 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), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
22.06.2022 година, донесе:
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Одлука
за основање на Јавна општинска
установа за деца – Детска градинка
„Виножито“ – Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се основа Јавна
општинска установа за деца – Детска
градинка „Виножито“ – Струмица, со
седиште на ул. „Атанас Јанев“ бр. 6 во
Струмица.
Член 2
Називот на Детската градинка ќе
гласи Јавна општинска установа за деца –
Детска градинка „Виножито“ - Струмица,
општина Струмица.
Член 3
Дејноста на ЈОУДГ „Виножито“ –
Струмица,
општина
Струмица
е:
згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст која се организира
за престој, нега, исхрана, воспитно –
образовни, спортско – рекреативни,
културно – забавни активности, мерки и
активности за подобрување и зачувување
на здравјето и за поттикнување на
интелектуалниот,
емоционалниот,
физичкиот, менталниот и социјалниот
развој на дете до 6 години живот, односно
до вклучување во основното образование.
Соласно
националната
класификација на дејности, јавната
установа за деца – Детска градинка
„Виножито“
–
Струмица,
општина
Струмица, ќе врши претежна дејност 88,91
утврдена во НКД како Дејност на дневна
социјална заштита на деца.
Член 5
Дејноста на Јавната општинска
установа за деца – Детска градинка
„Виножито“
–
Струмица,
општина
Струмица, ќе ја остварува согласно
Програмата за рано учење и развој
(„Службен
веник
на
Република
Македонија“
бр.
46/14)
според
времетраењето.
Член 6
Детската
градинка
според
времетраењето ќе остварува програма за
целодневен престој.
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Член 7
Детската градинка ќе располага со
капацитет за згрижување до 300 деца, кои
ќе бидат опфатени во 17 (седумнаесет)
воспитни групи, од кои: 4 (четири) групи од
0 до 2 годишна возраст и 13 (тринаесет)
групи од 2 до 6 годишна возраст, односно
до вклучување во основно образование.
Член 8
За реализација на Програмата за
рано учење и развој ќе се обезбеди кадар
согласно Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на
установите за деца („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/14, 40/14,
136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).
Член 9
Меѓусебните права и обврски
помеѓу детската градинка „Виножито“ –
Струмица, од една страна и општина
Струмица, ќе бидат уредени со посебен
договор кој ќе го склучат директорот на
ЈОУДГ
„Виножито“
–
Струмица
и
Градоначалникот на општина Струмица.
Член 10
Средствата за основање и почеток
со работа на Детската градинка ќе се
обезбедат од буџетот на општина
Струмица.
Член 11
Средствата
за
непречено
и
нормално функционирање, односно за
вршење на дејноста на Детската градинка
ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Струмица, Буџетот на Република Северна
Македонија преку блок дотации, од
надоместокот на корисниците на услугата,
донации и други извори на финансирање
согласно законските прописи.
Член 12
Општина Струмица како основач
на ЈОУДГ „Виножито“ – Струмица, ќе ги
преземе
сите
потребни
активности
утврдени во законските и подзаконските
акти, со цел добивање решение за
вршење на дејност и отпочнување со
работа на јавната установа за деца од
Министерството за труд и социјална
политика.
Член 13
За извршување на подготовките за
отпочнување со работа на детската
градинка се формира комисија со состав:

24.06.2022 год.
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Дивна Молчанова - претседател;
Петре Аризанов - член и
Александар Муканов - член.
Член 14
Лицето Софче Димитријева, се
именува да ги врши работите на детската
градинка до нејзиното конституирање.
Член 15
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник“ на општина Струмица,
а по претходно прибавено мислење од
Министерството за труд и социјална
политика.
Бр.08-4877/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год. Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
....................................
198.
Врз основа на член 109 став 1 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 22.06.2022 година,
донесе:
Акт за основање
на Јавната општинска установа за деца
– Детска градинка „Виножито“ Струмица, Општина Струмица
I. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА
ОСНОВАЧОТ
Член 1
Се основа Јавна општинска
установа за деца – Детска градинка
„Виножито“
–
Струмица,
Општина
Струмица.
Основач на Јавната општинска
установа за деца – Детска градинка
„Виножито“ – Струмица е Општина
Струмица со седиште на ул. „Сандо
Масев“ бр. 1 во Струмица.
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II. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА
ФИРМАТА НА УСТАНОВАТА И
СЕДИШТЕ НА УСТАНОВАТА ЗА
ДЕЦА
Член 2
Називот на Јавната установа
гласи: Јавна општинска установа за деца
– Детска градинка „Виножито“ – Струмица,
Општина Струмица (во понатамошниот
текст: Детска градинка).
Скратениот назив на Детската
градинка
е:
ЈОУДГ
„Виножито“
–
Струмица.
Седиштето на Детската градинка е
на ул. „Атанас Јанев“ бр. 6 во Струмица.
III. ВИД
НА
ДЕЈНОСТА
НА
УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА
Член 3
Дејноста на детската градинка е:
згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст која се организира
за престој, нега, исхрана, воспитно –
образовни, спортско – рекреативни,
културно – забавни активности, мерки и
активности за подобрување и зачувување
на здравјето и за поттикнување на
интелектуалниот,
емоционалниот,
физичкиот, менталниот и социјалниот
развој на дете до 6 години живот, односно
до вклучување во основното образование.
Шифра на дејност
Согласно
националната
класификација
на
дејности
јавната
општинска установа за деца – детска
градинка „Виножито“ – Струмица, ќе врши
претежна дејност 88.91 утврдена во НКД
како Дејност на дневна социјална заштита
на деца.
Дејноста во детската градинка ќе
се остварува согласно Програмата за рано
учење и развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 46/14).
IV. СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И
ПОЧЕТОК
СО
РАБОТА
НА
УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА И НАЧИН
НА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА
СРЕДСТВАТА
Член 4
Средствата за непречено и нормално
функционирање, односно за вршење на
дејноста на детската градинка ќе се
обезбедат од Буџетот на општина

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Струмица, буџетот на Република Северна
Македонија преу блок дотации, од
надоместокот на корисниците на услугата,
донации и други извори на финансирање
согласно со закон.
Член 5
Средствата за основање и почеток
со работа на установа за деца и за
опремата се обезбедени од Светска Банка
преку програмата Грант за креирање на
дополнителни места во установите за
згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст и со сопствени
средства
учествување
и
општина
Струмица.
V. ВРЕМЕ ЗА КОЕ УСТАНОВАТА СЕ
ОСНОВА
Член 6
Детската градинка се основа на
неопределено време.
VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА
ОСНОВАЧОТ ВО ПОГЛЕД НА
ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОСТА И
МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ
НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА И
ОСНОВАЧОТ
Член 7
Основачот на детската градинка ги
има
сите
права
и
обврски
кои
произлегуваат од законот и други прописи.
Член 8
Меѓусебните права и обврски меѓу
детската градинка и основачот се уредува
со посебен договор, кој го склучуваат
директорот на детската градинка и
Градоначалникот на општина Струмица.
VII. УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВАТА
ЗА ДЕЦА
Член 9
Орган на управување во детската
градинка е Управниот одбор.
Управниот одбор го сочинуваат 7
члена и тоа: тројца претставници од
основачот, еден претставник од детската
градинка,
двајца
претставници
од
родителите на децата и еден претставник
од Министерството.
Претставниците на основачот на
детската градинка ги именува и разрешува
Советот на општина Струмица.
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Претставникот
на
детската
градинка го предлага стручниот совет на
детската градинка врз основа на стручност
и компетентност, а го избира и разрешува
основачот во постапка пропишана со
статутот на детската градинка.
Претставниците од родителите на
децата ги предлага Советот на родители,
а ги именува и разрешува основачот по
постапка пропишана со статутот на
установата.
Претставникот на министерството
го предлага министерот, а го именува и
разрешува основачот.
Членовите на управниот одбор се
именуваат за период од четири години.
VIII. ПРАВА
И
ОБВРСКИ
НА
УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА ВО
ПРАВНИОТ ПРОМЕТ
Член 10
Детската градинка има својство на
правно лице кое ќе го стекне со упис во
Централниот регистер на Република
Северна Македонија.
Во правниот промет со трети лица
истапува во свое име и за своја сметка во
рамките на дејноста која е запишана во
Централниот регистер на Република
Северна Македонија.
За обврските преземени во свое
име и за своја сметка детската градинка
одговара со целиот свој имот.
Член 11
Лицето Софче Димитријева од
Струмица се именува за вршител на
должноста директор, кое е овластено
според насоките на основачот да ги
извршува подготовките за почеток на
работа на установата. Вршителот на
должноста ги има сите права и должности
на директор и може да ја врши должноста
до именување на директор, а најдолго
шест месеци од денот на неговото
именување.
Член 12
Работниците кои ќе засноваат
работен однос со детската градинка
своите права и обврски ги остваруваат во
согласност со закон и колективен договор.
Член 13
Детската градинка ќе може за
обезбедување на потребите на својата
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дејност да склучува договори со правни и
физички лица.
IX. РОК
ЗА
СТАТУТОТ

ДОНЕСУВАЊЕ

НА

Член 14
Формирањето на управниот одбор,
донесувањето на Статутот ќе се изврши
во рок од шеесет дена од денот на уписот
во Централен регистер на Република
Северна Македонија.
Член 15
Овој Акт влегува во сила со денот
на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник“ на општина Струмица,
а по претходно прибавено мислење од
Министерството за труд и социјална
политика.
Бр.08-4878/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
................................................
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199.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 20 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Северна
Република 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
22.06.2022 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, 1/22, 2/22 и 7/22), се вршат
следните дополнувања:

Во глава:
VII. Урбанистички проект
Во табелата по реден број 19 се додава:
Р.б.
20.

21.

Објект

Износ
денари
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена СамофинаЕ1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 237 нсирање
и КП238 КО Водоча, Општина Струмица
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - за намена СамофинаЕ1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат нсирање
на КП2425/1 и други КО Дабиље, Општина Струмица

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4879/1Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
200.
Врз основа на член 62 став 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.
весник на РМ” бр.05/02) и член 20 став 1
точка 11 од Статутот на општина
Струмица (“Сл. 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
Правилникот за начинот на запишување

на децата кои не се вклучени во настава,
а се со надмината возрасна граница, бр.
12-15044/2 од 24.12.2020 година донесен
од Министерот за образование и наука,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 22.06.2022 година,
донесе
Правилник
за финансиска поддршка за деца со
надмината возраст во една наставна
година
Член 1
Со овој Правилник се уредува
начинот, условите и постапката за
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финансиска поддршка во износ од по
9.000 денари во една наставна година за
децата со надмината возрасна граница,
кои не се вклучени во редовната настава
во основното образование во училиштата
за основно образование во општина
Струмица.
Член 2
Финансиска поддршка во износ од
по 9.000 денари во една наставна година
може да добие дете кое ја надминало
возрасната граница за запишување во
прво одделение и до денот на
запишувањето воопшто не посетувало
основно училиште најмалку две години по
возраста со која требало да биде
запишан, но не надминува повеќе од 10
години возраст за запишување во прво
одделение.
Член 3
Финансиска поддршка во износ од
9.000 денари во една наставна година
може да добие ученик кој посетувал
основно училиште, но го напуштил
основното училиште предвреме и ја
надминал возрасната граница
за
следење редовна настава од четврто до
шесто одделение, но да нема повеќе од
15 години возраст на денот на повторното
запишување во основно училиште.
Член 4
За добивање на финансиската
поддршка од 9.000 денари во една
наставна година потребно е со Барањето
за финансиска поддршка да се достават
следните документи:
-потврда од училиштето дека
детето-ученикот е запишан во училиштето
со надмината возрасна граница
-изјава за семејна положба
-фотокопија од лична карта на
еден од родителите/старателите
-изјава за обработка и користење
на лични податоци
-изјава од родител/старател дека
доставените документи се вистинити
-потврда дека семејството е
корисник на социјална помош/ образовен
додаток, издадена од Центарот за
социјални работи-Струмица
Предност
за
добивање
на
финансиска
поддршка
ќе
имаат
кандидатите кои се корисници на
социјална помош/ образовен додаток и
семејства со поголем број на членови.
Документите за секоја тековна
наставна година се доставуваат најдоцна
до 15 септември до Комисија формирана
од
Градоначалникот
на
Општина
Струмица.
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Член 5
Финансиската
поддршка
се
исплаќа
во
9
еднакви
рати,
на
трансакциска сметка на родителотстарателот, односно по 1.000 денари во
времетраење
од
девет
месеци,
започнувајќи од почетокот до крајот на
наставната година.
Финансиската
поддршка
се
прекинува доколку ученикот неоправдано
не го посетува училиштето најмалку 15
дена едноподруго, или неоправдано
отсуствува
од
редовната
настава
повремено во текот на еден месец повеќе
од 10 дена.
Училиштето е должно да достави
известување
до
Комисијата
за
доделување на финансиска поддршка за
деца со надмината возрасна граница,
доколку ученикот неоправдано не го
посетува училиштето најмалку 15 дена
едноподруго, или неоправдано отсуствува
од редовната настава повремено во текот
на еден месец повеќе од 10 дена.
Член 6
Средствата
за
исплата
на
финансиската поддршка за една тековна
наставна година за 20 деца-ученици со
надмината возраст се обезбедуваат од
Буџетот на општина Струмица.
Член 7
Финансиската
поддршка
се
доделува по пат на јавен повик, кој се
објавува на веб страницата на општина
Струмица и во средствата за јавно
информирање во општина Струмица.
Член 8
Јавниот повик трае 15 дена од
денот на објавувањето. Јавниот повик се
објавува најдоцна до 31 август за секоја
тековна наставна година.
Барањата доставени по истекот на
рокот наведен во јавниот повик нема да
бидат земени во предвид.
Член 9
Барањата
со
потребните
документи, се доставуваат на адреса:
општина Струмица, улица „Сандо Масев“
бр. 1, 2400 Струмица, лично во архивата
на Општина Струмица, или по пошта, со
назнака до Комисија за доделување на
финансиска поддршка за деца со
надмината возрасна граница.
Член 10
завршувањето на јавниот
повик,
родителите-старателите
кои
доставиле барање согласно критериумите
По
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и условите од јавниот повик и овој
правилник, ќе бидат известени најдоцна
во рок од 15 дена од денот на
завршувањето на јавниот повик.
Член 11
За примената на одредбите од
овој Правилник се грижи Комисијата за
доделување на финансиска поддршка за
деца со надмината возрасна граница.
Член 12
Стручните и административните
работи по овој Правилник ги врши
Секторот за правни и општи работи при
општина Струмица.
Член 13
Овој Правилник влегува во сила
наредниот
ден по објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4880/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
201.
Врз основа на член 62 став 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.
весник на РМ” бр.05/02) и член 20 став 1
точка 11
од Статутот на општина
Струмица (“Сл. 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 22.06.2022 година, донесе:
Правилник
за доделување на стипендии за
ученици од основните и средните
училишта во Општина Струмица за
една наставна година
I.

ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој Правилник се пропишуваат
условите за доделување на стипендии,
критериумите
за
доделување
на
стипендии, потребната документација,
ранг листата и висината на стипендиите,
начинот на формирање и работа на
комисијата, разгледување, селекција и
рангирање на пристигнатите документи на
учениците од основните и средните
училишта во општина Струмица за
доделување на стипендии за една
наставна година.

стр. 15

II. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СТИПЕНДИИ
Член 2
Општина
Струмица
ќе
додели 20 стипендии на редовни ученици
во средните
општински училишта во
општина Струмица, кои ги исполнуваат
следните услови:
1. да се редовни ученици од II, III
или IV година, кои во текот на претходната
учебна година освоиле I, II или III награда
на државен натпревар или I, II или III
награда на меѓународен натпревар во
поединечна категорија од областа на
природните и општествените науки
2. да имаат постигнат континуиран
одличен
успех
во
досегашното
образование
3. да се државјани на Република
Северна Македонија.
Член 3
Општина Струмица ќе додели 20
стипендии на редовни ученици во
основните
општински училишта во
општина Струмица, кои ги исполнуваат
следните услови:
1. да се редовни ученици во
основно образование, кои освоиле I, II
или III награда на државен натпревар или
I, II или III награда на меѓународен
натпревар во поединечна категорија од
областа на природните и општествените
науки
2.да имаат постигнат континуиран
одличен
успех
во
досегашното
образование, доколку ученикот е бројчано
оценет
3. да се државјани на Република
Северна Македонија.
III.
КРИТЕРИУМИ
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗА

Член 4
Критериум за доделување на
стипендиите се освоена/и поединечна/и
награда/и или диплома/и на меѓународни
или државни натпревари.
За критериумот освоена награда/и
и диплома/и во поединечна категорија на
меѓународни или државни натпревари за
учениците од основните и средните
училишта во општина Струмица за
добиена I (прва), II (втора) или III (трета)
награда на меѓународен или државен
натпревар од областа на природните и
општествените
науки,
максималните
бодови се утврдуваат на следниот начин и
тоа:
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-I (прва) освоена награда на
меѓународен натпревар се вреднува со 5
бодови, а на државен натпревар со 4
бодови,
-II (втора) освоена награда на
меѓународен натпревар се вреднува со 4
бодови, а на државен натпревар со 3
бодови и
-III (трета) освоена награда на
меѓународен натпревар се вреднува со 3
бодови, а на државен натпревар со 2
бодови.
Секоја наредна освоена награда
во поединечна категорија на меѓународни
или државни натпревари, се вреднува со
дополнителен 1 бод- на пример, доколку
ученикот освоил прва награда на државен
натпревар, трета награда на меѓународен
натпревар и втора награда на државен
натпревар, се стекнува со 6 бодови (4
бодови за прва награда на државен
натпревар како услов за оваа категорија
на стипендии + 2 бодови за секоја
поединечна награда).

во тековната учебна година
3. Фотокопија од документ за
идентификација
на
родител/старател
4. Фотокопија од Уверение за
државјанство
на
Република
Северна Македонија
5. Фотокопии од свидетелствата за
завршени претходни години во
средното образование (I, II III
година), односно за претходни
одделенија
во
основното
образованието
6. Фотокопии
од
дипломи
за
освоени награди на државни
и/или меѓународни натпревари
7. Доказ за меѓународниот карактер
на натпреварот
8. Изјава потпишана од родителстарател
дека
доставените
документи се вистинити
9. Изјава
на
кандидатот
за
обработка и користење на
личните податоци

Член 5
За награди освоени на државно
ниво ќе се признаваат само награди
доделени од акредитирани здруженија на
наставници за организирање на ученички
натпревари
за
основно
и
средно
образование од страна на Министерството
за образование и наука.
Под меѓународен натпревар се
подразбира меѓусебен натпревар помеѓу
ученици од најмалку десет различни
држави, со физичко присуство на
учениците, на кој се споредуваат
знаењата помеѓу учениците од различните
држави и се врши рангирање на
најдобрите ученици од сите земји кои
учествуваат на меѓународниот натпревар.
Доколку има повеќе кандидати со
ист број на бодови, предност ќе имаат
кандидатите кои имаат освоена награда
на повисоко ниво.
Доколку и после спроведената
селекција на кандидатите, се уште има
кандидати со ист број на бодови, предност
ќе имаат кандидатите запишани во
повисока година/ повисоко одделение од
своето образование.

Барањата
со
потребните
документи,
се
доставуваат
на
адреса:Општина Струмица, улица „Сандо
Масев“ бр. 1, 2400 Струмица, лично во
архивата на Општина Струмица, или по
пошта, со назнака до Комисија за
доделување на стипендии за ученици од
основните и средните училишта во
општина Струмица.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 6
Потребни документи за доставување:
1. Барање
2. Потврда дека е редовен ученик
во основно/ средно општинско
училиште во општина Струмица

V. РАНГ ЛИСТА
Член 7
По извршеното рангирање на
кандидатите, од страна на комисијата се
изработува ранг листа на кандидати од
основните и средните училишта.
Сите добитници на стипендии по
објавувањето на ранг листата, ќе
потпишат договор за стипендија со
Општина Струмица.
Добитникот на стипендијата се
обврзува во текот на учебната година во
која ја добива стипендијата, да постигнува
одлични резултати и примерно поведение.
VI. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА
Член 8
Висината на стипендијата за
учениците во средното образование
изнесува 2.500,00 денари месечно и ќе се
исплаќа
на
9
еднакви
рати,
на
трансакциска
сметка
на
родителот/старателот, започнувајќи од
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почетокот до крајот на наставната година.
Висината на стипендијата за
учениците во основното образование
изнесува 2.000,00 денари месечно и ќе се
исплаќа
на
9
еднакви
рати,
на
трансакциска
сметка
на
родителот/старателот, започнувајќи од
почетокот до крајот на наставната година.
Средствата за исплата на стипендии
за една наставна година за 40 ученици ќе
се обезбедуваат од Буџетот на општина
Струмица.
VII. НАЧИН НА ФОРМИРАЊЕ И
РАБОТА НА КОМИСИЈАТА
Член 9
Комисијата за доделување на
стипендии за ученици од основните и
средните училишта во општина Струмица
ја формира Градоначалникот на Општина
Струмица и брои 5 членови. Комисијата се
формира најдоцна 10 дена од денот на
завршување
на
јавниот
повик
за
доделување на стипендии за учениците од
основните и средните училишта во
општина Струмица, кој се објавува
најдоцна до 31 август во тековната година
на веб страната на Општина Струмица и
во средствата за јавно информирање во
општина Струмица.
Член 10
Комисијата на првата седница од
редот на членовите избира претседател,
кој се грижи за правилната работа на
Комисијата и примената на одредбите од
Правилникот.
Член 11
За секоја одржана седница
на
комисијата
се
води
записник.
Записникот содржи податоци за: време и
место на одржување на седницата, дневен
ред, присутни и отсутни членови на
комисијата, преглед на кандидати кои се
бодирани. Записникот се потпишува од
сите членови присутни на седницата.
VIII. РАЗГЛЕДУВАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈА
И
РАНГИРАЊЕ
НА
ПРИСТИГНАТИТЕ ДОКУМЕНТИ
Член 12
Комисијата,
врз
основа
на
условите и критериумите од објавениот
повик, врши разгледување, селекција и
рангирање на пристигнатите документи од
учениците од основните и средните
училишта во општина Струмица.
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Член 13
Кандидатите кои не ги исполнуваат
условите за доделување на стипендија и
кои
не
доставиле
комплетна
документација, се известуваат дека не
учествуваат во понатамошната постапка и
документацијата им се враќа во рок од 15
дена од денот на завршувањето на
рангирањето.
Член 14
Стручните и административните
работи по овој Правилник ги врши
Секторот за правни и општи работи при
општина Струмица.
Член 15
Овој Правилник влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4881/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
202.
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 89/22), 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
22.06.2022 година, донесе
Решение
за разрешување и именување
претседател на Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица
1.Од функцијата претседател на
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица поради писмено доставена
оставка се разрешува Ристо Бонев.
2.Во Управниот одбор на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за претседател се
именува Драги Поп – Стојанов.
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3.Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4882/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................................

бр. 10

24.06.2022 год.

на претседател и членови на Комисијата
за процена и утврдување на висината на
штетата настаната од природни непогоди
и други несреќи бр.08-415/1 од 21.01.2022
год. донесено од Советот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр.1/22).
4.Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

203.
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 22.06.2022 година, донесе
Решение
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: Ване Крстев, Тања Дедејска,
Ѓорги Стојанов, Соња Стојкова и Емилија
Пандева.
2.Во Комисијата за процена и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи се именуваат:

Бр.08-4883/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................................

204.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19
и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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 22.06.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишен план
за вработување во Јавното
претпријатие за заловување и третман
на бездомни кучиња „Стационар –
Лана“ Струмица за 2022 година

За претседател:
Александар Ненчев
За членови:
- Тања Дедејска,
- Киро Грковски,
- Ѓорѓи Танушев
- Ѓорги Стојанов,
- Соња Стојкова и
- Емилија Пандева.
3. Со влегувањето во сила на
ова Решение престанува да важи
Решението за разрешување и именување

Член 1
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување во
Јавното претпријатие за заловување и
третман на бездомни кучиња „Стационар –
Лана“ Струмица за 2022 година, бр. 0410/1 од 21.06.2022 година.

24.06.2022 год.

бр. 10
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Член 2
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4884/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
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Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4885/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
206.

205.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19)
и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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 22.06.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување
на работни места согласно Годишниот
план за вработување за 2022 година на
Јавното претпријатие за заловување и
третман на бездомни кучиња
„Стационар – Лана“ Струмица
Член 1
1.Се
дава
согласност
за
обезбедени финансиски средства за
пополнување на работни места согласно
Годишниот план за вработување за 2022
година на Јавното претпријатие за
заловување и третман на бездомни
кучиња „Стационар – Лана“ Струмица во
2022 година бр. 04-10/1 од 21.06.2022
година.

Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), 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 22.06.2022 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Измена и
дополнување на Годишен план за
вработување на ЈПКД „Комуналец”
Струмица за 2022 година
Член 1
1. Се дава согласност на Измената и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување
на
ЈПКД
„Комуналец”
Струмица за 2022 година, бр. 04-3124/1 од
06.06.2022 година.
Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4886/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
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207.
Врз основа на член 37- e од
Законот

за

јавните
весник

(„Службен

претпријатија
на

Република

Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,

бр. 10

24.06.2022 год.

Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување на
работни места согласно Измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување на ЈПКД „Комуналец”
Струмица за 2022 година

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 и 89/22), член 36 од
Законот
(„Службен

за

локалната
весник

на

самоуправа
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 22.06.2022 година,
донесе:

Член 1
1. Се дава согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување на
работни места согласно Измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување
на
ЈПКД
„Комуналец”
Струмица за 2022 година, бр. 04-3124/1 од
06.06.2022 година.
Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4887/1 Совет на општина Струмица
23.06.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
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