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IV.  Завршен дел 
 
За извршување на Програмата се 

задолжуваат предлагачите, изготвувачите 
и сите останати учесници, да се 
придржуваат на роковите утврдени со 
Програмата. 

Во текот на 2015 година, Советот 
на општина Струмица ќе ги разгледува и 
сите дополнителни прашања што ќе 
произлезат од тековното работење. 

 
Програмата за работа на Советот 

на општина Струмица за 2015 година, ќе 
се објави во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-752/1    Совет на општина Струмица 
27.01.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 
 

..................................... 
   
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната 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 и 
21/10), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Статутарната Одлука за 
измена на Статутот на општина Струмица 

 
 

 Се објавува Статутарната Одлука 
за измена на Статутот на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.01.2015 година. 
 
  Бр. 09-753/2              Општина Струмица 
  29.01.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

................................. 
 
 2.  
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02) и член 20 став 1 
точка 1 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 27.01.2015 година, донесе 
 

 

С т а т у т а р н а  О д л у к а 
за измена на Статутот на општина 

Струмица 
 

Член 1 
 Во Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10) во член 
25 став 1 алинеја 9 се менува и гласи: „- 
Комисија за еднакви можности на жените и 
мажите;“. 

Член 2 
 Член 35 се менува и гласи: 
 „Комисијата за еднакви можности 
на жените и мажите разгледува прашања 
и утврдува предлози кои што се 
однесуваат на еднаквите можности на 
жените и мажите и недискриминацијата на 
подрачјето на општина Струмица, 
согласно надлежностите на општина 
Струмица, утврдени со прописите од 
областа на локалната самоуправа, а 
особено: 
 - дава мислење по однос на 
материјалите и предлозите за седниците 
на Советот на општина Струмица; 
 - учествува при креирањето и 
донесувањето на стратешките документи, 
особено при креирањето и донесувањето 
на стратегијата за развој на општина 
Струмица, донесувањето на Буџетот на 
општина Струмица, Статутот на општина 
Струмица, програмата за работа на 
Советот на општина Струмица и друго; 
 - идентификува и дава предлози за 
начините на инкорпорирање и 
формализирање на принципот на еднакви 
можности и недискриминацијата во 
работата на органите на општината и 
општинската администрација; и 
 - се грижи за доследно 
спроведување на одредбите од Законот за 
еднакви можности на жените и мажите 
како и други закони од областа на 
еднаквите можности и 
недискриминацијата и на Советот на 
општина Струмица му предлага мерки и 
активности во насока на унапредување на 
еднаквите можности и 
недискриминацијата врз основа на 
анализа на утврдените состојби во 
областите од надлежност на општина 
Струмица.“ 

Член 3 
 Оваа Статутарна Одлука влегува 
во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-753/1 Совет на општина Струмица 
27.01.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
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