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214.
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 12-та седница на
Советот на општина Струмица
I.Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 12-та
седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 13.07.2022 година и тоa:
1. Одлука за измена на Одлуката за
извршување
на
Буџетот
на
општина Струмица за 2022 година,
бр. 08-5576/1 од 14.07.2022 година;
2. Одлука за доделување парична
помош на Ерџан Раманов од
Струмица,
бр.
08-5577/1
од
14.07.2022 година;
3. Одлука за донесување на Акциски
план
за
родово
базирано
насилство во Општина Струмица
за 2022 – 2023 година, бр. 085578/1 од 14.07.2022 година;
4. Одлука за донесување на Измена
и
дополнување
на
Детален
урбанистички план за дел од Блок
42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица,
Општина
Струмица
(Плански
период 2019-2024 година), бр. 085579/1 од 14.07.2022 година;
5. Одлука за утврдување Нацрт план
за измена и дополнување на ДУП
за дел од Блок 38, Општина
Струмица, (со плански период
2022-2027), бр. 08-5580/1 од
14.07.2022 година;
6. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација за поделба на ГП
28.5.I и промена на граници на
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парцелите помеѓу ГП 28.5.I и ГП
27.5.I, ГП 22.5.I , ГП 20.5.I и ГП
84.5.I – дел од ДУП за УБ 5 во
Струмица,
бр.
08-5581/1
од
14.07.2022 година;;
7. Програма
за
измена
на
Програмата за уредување на
градежното
земјиште
на
подрачјето на Општина Струмица
за 2022 година, бр. 08-5582/1 од
14.07.2022 година;;
8. Решение за именување членови
во управниот одбор на ЈОУДГ
„Виножито” – Струмица, бр. 085583/1 од 14.07.2022 година;
9. Заклучок за давање согласност на
Одлуката за утврдување на
вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на
вработените во ЈПЗБК Стационар
– ЛАНА Струмица, бр. 08-5584/1
од 14.07.2022 година.

I. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.09-5585/2
15.07.2022 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Костадин Костадинов с.р.

……………………………

215.
Врз основа на член 36 став 1 точка
2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 од
Законот за финансирање 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, 53/21,77/21 и
150/21), член 31 од Законот за буџетите
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15,
167/16, и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 151/21), член 29-б
од Законот за плата и други надоместоци
на избрани и именувани лица во

15.07.2022 год.

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 36/90,
44/90, 11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05,
121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 233/18),
член 93 став 2 од Законот за
административните
службеници
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15,
154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17,
16/17 и 11/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 275/19
, 14/20 и 215/21), одредбите на Гранскиот
колективен договор за органите на
државната управа, стручните служби на
Владата
на
Република
Северна
Македонија,
судовите,
јавните
обвинителства, казнено – поправните и
воспитно
–
поправните
установи,
државното
правобранителство,
општините, Градот Скопје и општините на
Градот Скопје, агенциите, фондовите и
другите органи основани од Собранието
на
Република
Северна
Македонија
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/20) и член 20 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(„Службен гласник на Општина Струмица”
бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10,1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 13.07.2022 година,
донесе
Одлука
за измена и дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2022 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Струмица за 2022
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 27/21 и 3/22) се вршат
следните измени и дополнувања:
Во член 9 став 1 по зборовите
„утврдениот коефициент по закон“ се
додава „ односно 3,20“.
Член 2
Во член 12 став 1 процентот „70
%“ се заменува со процентот „60%“.

стр. 3

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-5576/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................

216.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 13.07.2022 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Ерџан Раманов од Струмица
Член 1
На Ерџан Раманов 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 внук Ерџан
Раманов.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2022 година и да се
трансферираат
на
доставена
трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5577/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
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217.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 13.07.2022 година, донесе
Одлука
за донесување на Акциски план за
родово базирано насилство во
Општина Струмица за 2022 – 2023
година
Член 1
Се донесува Акционен план за
родово базирано насилство во Општина
Струмица за 2022 – 2023 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Акцискиот план за родово базирано
насилство во Општина Струмица за 2022
– 2023 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5578/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

218.
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 13.07.2022 година, донесе:

ОДЛУКА
за донесување на Измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 42 УЕ 5 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 42 УЕ 5 по ГУП за
град Струмица, Општина Струмица
(Плански период 2019-2024 година).
Член 2
Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 2,06 ха и
е дефиниран со ГУП на град Струмица со
граничен опфат:
од
источната
страна
по
ул."Собирна улица 1",
- од северната страна оди по
граница на ул."Новопланирана
улица 6",
- од западната страна по осовина
на ул." Новопланирана улица 1",
- од јужната страна границата се
движи по постоечкиот воден канал,
односно КП 8021 како и дел од КП
6529/3, КП 6529/5 и КП 6529/6.
Член 3
Измена
и
дополнување
на
Детален урбанистички план за дел од
Блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица,
Општина Струмица (Плански период 20192024 година), со техн. број 52.02-12/18 од
јуни 2022 година содржи:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација).
Член 4
Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5
по ГУП за град Струмица, Општина
Струмица (Плански период 2019-2024
година), се заверува со потпис и печат на
доносителот на планот.

15.07.2022 год.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-5579/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
.............................................

219.
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 13.07.2022 година донесе:
Одлука
за утврдување Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од Блок 38,
Општина Струмица, (со плански период
2022-2027)
Член 1
Се утврдува Нацрт план за измена
и дополнување на ДУП за дел од Блок 38,
Општина Струмица, со плански период
2022-2027.
Член 2
Граница на планскиот опфат за
изработка на измена и дополнување на
ДУП за дел од Блок 38, Општина
Струмица, е ограничен со улиците:
-од северната страна границата е
по осовина на собирна улица ,,ул
бр.15,,(по ГУП)
-од источната страна граница е по
осовина
на
сервисна
улица,,Цветан Димов, ,,(по ДУП и
ГУП)
-од јужната страна границата е по
осовина на станбена улица ,,бр.1,,
(по ДУП)
-од западнта страна границата е
по регулациона линија.

стр. 5

Вкупната површина на планскиот
опфат изнесува 1,78ха.
Член 3
Нацрт
план
за
измена
и
дополнување на ДУП за дел од Блок 38,
Општина Струмица, со плански период
2022-2027, со технички број 03-190/2022
од мај 2022год, изработен од ДПТУИ
„Идеа-консалтинг“ 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.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Oпштина Струмица“.
Бр.08-5580/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
220.
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
13.07.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација за поделба на
ГП 28.5.I и промена на граници на
парцелите помеѓу ГП 28.5.I и ГП 27.5.I ,
ГП 22.5.I , ГП 20.5.I и ГП 84.5.I – дел од
ДУП за УБ 5 во Струмица
Член 1
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација за поделба на ГП
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28.5.I и промена на граници на парцелите
помеѓу ГП 28.5.I и ГП 27.5.I ,ГП 22.5.I , ГП
20.5.I и ГП 84.5.I – дел од ДУП за УБ 5 во
Струмица. Со овој Урбанистички проект се
опфаќа простор со површина од 13237,46
2
м.
Член 2
Комисијата
формирана
од
Градоначалникот на Општина Струмица
со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022 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 за поделба на ГП 28.5.I и
промена на граници на парцелите помеѓу
ГП 28.5.I и ГП 27.5.I ,ГП 22.5.I , ГП 20.5.I и
ГП 84.5.I – дел од ДУП за УБ 5 во
Струмица, изработен од ДПГИ „Вектор
90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со технички
број 010-1904/2022 од април 2022 год.
Член 3
Оваа одлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација за поделба на ГП 28.5.I и
промена на граници на парцелите помеѓу
ГП 28.5.I и ГП 27.5.I ,ГП 22.5.I , ГП 20.5.I и
ГП 84.5.I – дел од ДУП за УБ 5 во
Струмица, изработен од ДПГИ „Вектор
90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со технички
број 010-1904/2022 од април 2022 година
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- 5581/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
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221.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и
Правилникот за изменување и
дополнување на правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земјиште
со
објекти
на
комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уредност
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 193/16, 72/18 и 16/22) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
13.07.2022 година, донесе:

Програма
за измена на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за
2022 година
1. Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
број 27/21, 2/22 и 7/22),
Во глава:
V. Висина на надоместокот за
уредување на градежното земјиште по
населби и зони, се вршат следните
измени:
Во точка 1.10., став 2 износот
„26.822,64 x 30% = 8.046,80 x 0,05 = 402,34
ден/м2“ се заменува со износот “31.525,00
x 30% = 9.457,5 x 0,05 = 472,88“;
Во точка 1.12., став 1 износот
„76.000,00 x 0,05 = 3.800,00 ден/м2“ се
заменува со износот „20.000,00 x 0,05 =
1.000,00 ден/м2“;
Во точка 2, став 1 износот
„26.822,64 x 30% = 8.046,80 x 0,05 = 402,34
ден/м2“ се заменува со износот “31.525,00
x 30% = 9.457,5 x 0,05 = 472,88“;
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Во точка 3, став 1 износот
„26.822,64 x 30% = 8.046,80 x 0,05 = 402,34
ден/м2“ се заменува со износот “31.525,00
x 30% = 9.457,5 x 0,05 = 472,88“;
Во точка 4.5., став 2 износот
„26.822,64 x 30% = 8.046,80 x 0,05 = 402,34
ден/м2“ се заменува со износот “31.525,00
x 30% = 9.457,5 x 0,05 = 472,88“;
Во точка 4.7., став 1 износот
„38.000,00 x 0,05 = 1.900,00 ден/м2“ се
заменува со износот „10.000,00 x 0,05 =
2
500,00 ден/м “;
Во точка 5.5., став 2 износот
„26.822,64 x 30% = 8.046,80 x 0,05 = 402,34
ден/м2“ се заменува со износот “31.525,00
x 30% = 9.457,5 x 0,05 = 472,88“;
Во точка 5.7., став 1 износот
„19.000,00 x 0,05 = 950 ден/м2“ се
заменува со износот „10.000,00 x 0,05 =
2
500,00 ден/м “.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Решение
за именување членови во Управниот
одбор на ЈОУДГ „Виножито“ - Струмица

1. За членови во Управниот одбор
на ЈОУДГ „Виножито“ - Струмица, се
именуваат:
- Зоран Чивчиев – претставник од
основачот;
- Радмила Зимбакова – претставник
од основачот;
- Ѓорги Христов – претставник од
основачот и
- Ефче Димова – претставник од
Mинистерството за труд и социјална
политика на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08- 5583/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.08-5582/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………

222.
Врз основа на член 114 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, 294/21 и
150/22) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 13.07.2022 година, донесе
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223.
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 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 13.07.2022 година, донесе
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Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЗБК „СТАЦИОНАР
ЛАНА“ Струмица за 2022 година

17/1 од 05.07.2022 година, донесена од
Управниот одбор на ова претпријатие.

1. Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на
вработените во ЈПЗБК „СТАЦИОНАР
ЛАНА“ Струмица за 2022 година, бр. 01-

Бр.08-5584/1 Совет на општина Струмица
14.07.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

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

_______________________________________
_____________________________

