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354. 

 Врз основа на член 19-а од 
Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр.  38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19) и член 39 став 1 
алинеја 9 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за именување вршител на должност 

директор на ЈП „Паркиралишта“ 
Струмица 

 
 1.За вршител на должноста 
директор на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 
се именува Иван Стаменовски, 
дипломиран инжинер по електротехника 
од Струмица. 
 
 2.Вршителот на должноста 
директор се именува сметано од 
14.06.2022 година, но не подолго од 6 
(шест) месеци. 
 
 3.Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.09-4542/1      Општина Струмица 
13.06.2022 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а  Костадин Костадинов с.р. 

............................................ 

 355. 
Врз основа на член 34 од Законот 

за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 
11/18), 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 
 

 
Р е ш е н и е 

за именување вршител на должноста 
директор на Општинската установа Дом 

за деца и млади „Благој Мучето“ - 
Струмица 

 
 

 1. За вршител на должноста 
директор на Општинската установа Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица,, 
се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, 
дипломиран технолог од Ново Село. 
 
 2. Вршителот на должноста 
директор се именува сметано од 
11.09.2022 година, но не подолго од 6 
(шест) месеци. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето.  
 
Бр.09-7339/1     Општина Струмица 
09.09.2022 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

................................................ 
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356. 
Врз основа на член 35 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на Oпштина Струмица (“Службен 
гласник на Oпштина Струмица” број 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на Oпштина 
Струмица, донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП 2907,   КО 

Вељуса – вон град, Општина Струмица 
 
 

Член 1 
 

Се организира јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП 2907,        КО 
Вељуса – вон град, Општина Струмица, со 
површина од 3497,81м2. Просторот на 
планскиот опфат е ограничен од: 
- источна страна со КП бр.5925, јавен пат, 
КО Вељуса – вон град; 
- западна страна со КП бр.2908 и КП 
бр.3201, КО Вељуса – вон град; 
- северна страна со КП бр. 2905 и КП бр. 
2906, КО Вељуса – вон град; 
- јужна страна со КП бр. 3202, КП бр. 3209, 
КП бр. 3210 и КП бр. 3211 КО Вељуса – 
вон град. 

 
Член 2 

Одлуката за организирање на 
јавна анкета и јавна презентација ќе биде 
објавена на огласната табла на Општина 
Струмица, во Секторот за урбанизам, 
комунални работи и градежно земјиште, 
на ВЕБ страницата на Општина Струмица, 
во Службен гласник на Oпштина Струмица 
и во две јавни гласила. 

 
Член 3 

 
Јавната анкета ќе трае од 

04.10.2022 година до 18.10.2022 година, а 
јавната презентација ќе се одржи на ден 
05.10.2022 година во 12:00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам, 
комунални работи и градежно земјиште на 
ул. „Ленинова“ бр.34. 

Член 4 
 

ЛУПД за КП 2907, КО Вељуса – 
вон град, Општина Струмица, ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам, комунални работи и градежно 
земјиште на ул „Ленинова“ бр.34. 

 
Член 5 

 
      Во споменатиот рок, 
заинтересираните граѓани и правни лица 
можат да доставуваат писмени 
забелешки, предлози и мислења на 
анкетните листови. 
 

Член 6 
 

Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Службен гласник на Општина Струмица”. 
                  
 
Бр.09-7843/2        Општина Струмица 
27.09.2022 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

................................................ 
 

357. 
Врз основа на член 35 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на Oпштина Струмица (“Службен 
гласник на Oпштина Струмица” број 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на Oпштина 
Струмица, донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за  КП бр.6375/1 

КО Вељуса, Општина Струмица 
 

Член 1 
 

Се организира јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 КО 
Вељуса, Општина Струмица, со површина 
од 1362,36м2. Просторот на планскиот 
опфат е ограничен од: 

- источна страна со КП бр.6377 и 
КП бр.6376, КО Вељуса;  
- западна страна со КП бр.6374/2, 
КО Вељуса; 
- северна страна со КП бр. 6363 – 
локален пат, КО Вељуса; 
- јужна страна со КП бр. 6375/2 и  
КП бр. 6985 – локален пат, КО 
Вељуса. 
 

Член 2 
 

Одлуката за организирање на 
јавна анкета и јавна презентација ќе биде 
објавена на огласната табла на Општина 
Струмица, во Секторот за урбанизам, 
комунални работи и градежно земјиште, 
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на ВЕБ страницата на Општина Струмица, 
во Службен гласник на Oпштина Струмица 
и во две јавни гласила. 

 
Член 3 

 
Јавната анкета ќе трае од 

04.10.2022 година до 18.10.2022 година, а 
јавната презентација ќе се одржи на ден 
05.10.2022 година во 12:30 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам, 
комунални работи и градежно земјиште на 
ул. „Ленинова“ бр.34. 

 
Член 4 

 
ЛУПД за КП бр.6375/1 КО Вељуса, 

Општина Струмица, ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам, 
комунални работи и градежно земјиште на 
ул „Ленинова“ бр.34. 

 
Член 5 

 
      Во споменатиот рок, 
заинтересираните граѓани и правни лица 
можат да доставуваат писмени 
забелешки, предлози и мислења на 
анкетните листови. 
 

Член 6 
 

Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Службен гласник на Општина Струмица”. 
                  
 
Бр.09-7844/2         Општина Струмица 
27.09.2022 год.       Градоначалник  
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

............................................... 
 

                                                         
 
 358. 
 
 

Врз основа на член 35 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16 ,64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на Oпштина Струмица (“Службен  
гласник на Oпштина Струмица” број број 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 
16/19 и 29/19), Градоначалникот на 
Oпштина Струмица, донесе   
 
 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на Комисија за 

спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП 2907, КО 

Вељуса – вон град, Општина Струмица 
 
 

             1. Се формира Комисија за 
спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП 2907, КО 
Вељуса – вон град, Општина Струмица, со 
површина од 3497,81м2 во состав: 
 

- Софија Ристова - Раководител на 
Секторот за урбанизам, комунални работи 
и градежно земјиште,  
                                                                                                                      

-  Дејан Диневски - претставник на 
изготвувачот на планот, 
 

-  Елина Трендова - дипломиран 
архитект, надворешен член.  
 

2. Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната анкета од 04.10.2022 
година до 18.10.2022 година, а јавната 
презентација на ден 05.10.2022 година во 
12:00 часот во просториите на Секторот за 
урбанизам, комунални работи и градежно 
земјиште на ул. „Ленинова“ бр.34. 
 

3. Ова Решение влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе се објави 
во “Службен гласник на Општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.09-7843/3         Општина Струмица 
27.09.2022 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а   Костадин Костадинов с.р. 

................................................ 
 
 
 

            359.       
                                              

Врз основа на член 35 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16 ,64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на Oпштина Струмица (“Службен  
гласник на Oпштина Струмица” број број 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 
16/19 и 29/19), Градоначалникот на 
Oпштина Струмица, донесе   
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Р е ш е н и е 
за формирање на Комисија за 

спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 

КО Вељуса, Општина Струмица 
 

             1. Се формира Комисија за 
спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 КО 
Вељуса, Општина Струмица, со површина 
од 1362,36м2 во состав: 
 

- Софија Ристова - Раководител на 
Секторот за урбанизам, комунални работи 
и градежно земјиште,  
                                                                                                                      

-  Лилјана Ивановска - претставник 
на изготвувачот на планот, 
 

-  Елина Трендова - дипломиран 
архитект, надворешен член.  
 

2. Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната анкета од 04.10.2022 
година до 18.10.2022 година, а јавната 
презентација на ден 05.10.2022 година во 
12:30 часот во просториите на Секторот за 
урбанизам, комунални работи и градежно 
земјиште на ул. „Ленинова“ бр.34. 
 
 

3. Ова Решение влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе се објави 
во “Службен гласник на Општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.09- 7844/3     Општина Струмица 
27.09.2022 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 360. 
 

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 14-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 14-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 28.09.2022 година и тоa: 
 

1. Одлука за утврдување на 
работното време во ЈОУДГ 
„Виножито “ Струмица, бр. 08-
7865/1 од 28.09.2022 година; 

2. Одлука за утврдување надомест 
на трошоци за престој на деца во 
ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, бр. 
08-7866/1 од 28.09.2022 година; 

3. Одлука за отстапување на  
товарно моторно возило со 
специјална намена  на  ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, бр. 08-
7877/1 од 29.09.2022 година; 

4. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување 
на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 
2022 година, бр. 08-7863/1 од 
28.09.2022 година; 

5. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување 
на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 
2023 година, бр. 08-7864/1 од 
28.09.2022 година; 

6. Заклучок за давање согласност на 
Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 
работа на ЈПЕД „Струмица – Гас“ 
Струмица за 2022 година, бр. 08-
7878/1 од 29.09.2022 година; 

7. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување 
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на Дом за деца и млади „Благој  
Мучето” Струмица за 2023 година, 
бр. 08-7879/1 од 29.09.2022 година; 

8. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот финансов план за 
ЈПЗБК „Стационар – Лана“  
Струмица за 2022 година, бр. 08-
7880/1 од 29.09.2022 година; 

9. Заклучок за усвојување на 
Извештајот за работа на СОУ 
„Јане Сандански”  Струмица во 
учебната 2021/2022 година, бр. 08-
7881/1 од 29.09.2022 година; 

10. Заклучок за усвојување на 
Годишната програма за работа на 
СОУ „Јане Сандански”  Струмица 
во учебната 2022/2023 година, бр. 
08-7882/1 од 29.09.2022 година; 

11. Заклучок за усвојување на 
Извештајот за работа на СОУУД 
„Димитар Влахов”  Струмица во 
учебната 2021/2022 година, бр. 08-
7883/1 од 29.09.2022 година;  

12. Заклучок за усвојување на 
Годишната програма за работа на  
СОУУД „Димитар Влахов”  
Струмица во учебната 2022/2023 
година, бр. 08-7884/1 од 
29.09.2022 година; 

13. Заклучок за усвојување на 
Извештајот за работа на СОУ 
„Никола Карев”  Струмица во 
учебната 2021/2022 година, бр. 08-
7885/1 од 29.09.2022 година; 

14. Заклучок за усвојување на 
Годишната програма за работа на  
СОУ „Никола Карев”  Струмица во 
учебната 2022/2023 година, бр. 08-
7886/1 од 29.09.2022 година; 

 
II.Ова Решение влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.09-7893/2         Општина Струмица 
30.09.2022 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

.................................... 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 361. 
 
 Врз основа на член 63 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 28.09.2022 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување на работното време во 

ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се утврдува 
почетокот и завршетокот на работното 
време во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица. 
 

Член 2 
 

 Почетокот на работното време е 
во 05:30 часот, а завршетокот на 
работното време е во 17:30 часот, секој 
работен ден од понеделник до петок. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот  на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
 
Бр.08-7865/1  Совет на општина Струмица 
28.09.2022 год.           Претседател, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

................................... 
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 362. 
 
 Врз основа на член 191 став 2 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 28.09.2022 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување надомест на трошоци за 
престој на деца во  ЈОУДГ „Виножито“ 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се утврдува 
износот на надоместокот на трошоците за 
престој, што паѓа на товар на родителите 
чии деца ги користат услугите на ЈОУДГ 
„Виножито“ – Струмица. 
 

Член 2 
 

Надоместок за престој на децата 
што паѓа на товар на родителите чии деца 
ги користат услугите на ЈОУДГ „Виножито” 
Струмица, се утврдува месечно по дете и 
тоа: 
 

- За Програма за целодневен 
престој за деца до 6 годишна  
возраст .............. 1.490,00 денари. 

 
 

Член 3 
 

Утврдениот износ на надоместокот 
од член 2 од оваа Одлука се наменува: 
 
     - 65% за исхрана на децата и  
     - 35% за материјални трошоци. 
 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
  
 Бр.08-7866/1 Совет на општина Струмица 
 28.09.2022 год      Претседател, 
 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.................................... 
. 

363. 
 
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  и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 28.09.2022 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за отстапување на  товарно моторно 

возило со специјална намена  на  ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица 

 
 

Член 1 
Товарното моторно возило  со  

специјална намена (собирање на смет), 
Марка FORD, Модел FORD Trucks, Тип 
CHK 1, број на шасија 
NMOKKXTP6KNT90761, година на 
производство 2022, сила на моторот во 
KW 243, зафатнина на моторот 8 974, 
места за седење 2, Гориво – Дизел, 
сопственост на  Општина Струмица, се 
отстапува  без надомест  на трајна 
сопственост  на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-7877/1 Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

.................................. 
 
 
 

 
 



Стр. 8               Службен гласник на општина Струмица           бр. 16           30.09.2022 год. 
 

 
 
364. 
 
Врз основа на член 142-а 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), член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе: 

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

план за вработување на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица за 2022 година 

   
 1.Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица за 2022 година бр. 
01-26/1 од 25.08.2022 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 

Бр.08-7863/1 Совет на општина Струмица          
28.09.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…..................................... 
 

365.  
Врз основа на член 142-а 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), член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 

 
:З а к л у ч о к 

за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ЈОУДГ 

„Виножито“ Струмица за 2023 годинa 
 

    
  1. Се дава согласност на  
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица за 2023 година бр. 
01-27/1 од 25.08.2022 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-7864/1  Совет на општина Струмица 
28.09.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

.................................. 
 

366. 
 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 28.09.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Програмата за 
измена и дополнување на Програмата 

за работа на ЈПЕД „Струмица - 
Гас“  Струмица за 2022 година 

 
 

1.Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица 
- Гас“  Струмица за 2022 година број 01-
394/1 од 21.09.2022 година. 
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2.Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.08-7878/1   Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
 
 
 

367. 
 

 Врз основа на член 20-а и  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 локална 
самоуправа ( „Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) 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 28.09.2022 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на Дом за деца и 
млади “Благој Мучето“  Струмица за 

2023 година 
 

1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување на Дом 
за деца и млади “Благој Мучето“ Струмица 
за 2023 година, бр. 01-80/1 од 29.08.2022 
година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-7879/    Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

368. 
  
 Врз основа на член 30 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 28.09.2022 година, донесе 

 
 

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

финансов план на ЈПЗБК „Стационар-
Лана“ за 2022 година  

 
 

1.Се дава согласност на 
Годишниот финансов план на ЈПЗБК 
„Стационар-Лана“ за 2022 година број 05-
57/1 од 16.09.2022 година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила 

со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 

Бр.08-7880/1   Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

......................................... 
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369. 
 

 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на  СОУ „Јане Сандански” Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на Извештајот за работа на СОУ 
„Јане Сандански” Струмица во учебната 
2021/2022 година број 01-366/1 од 
25.08.2022 година. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7881/1 Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 370. 
 
 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишна програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански”  

Струмица во учебната 2022/2023 година 
 
 1. Се усвојува Годишна програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански”  
Струмица во учебната 2022/2023 година 
број 01-365/1 од 25.08.2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7882/1 Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 

  
 
 371.   
   
 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 од Статутот на општина 
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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 28.09.2022 година, донесе 

 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на СОУУД „Димитар Влахов”  Струмица 

во учебната 2021/2022 година 
 

  
   1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов”  
Струмица во учебната 2021/2022 година 
број 01-728/2 од 31.08.2022 година. 
 
   2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7883/1  Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

........................................ 
 
 

 372. 
 
 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУУД „Димитар  Влахов” 
Струмица во учебната 2022/2023 година

     
    
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУУД „Димитар  Влахов” 
Струмица во учебната 2022/2023 година 
бр. 01-728/1 од 31.08.2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7884/1  Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

   
    ................................................ 

 
 
373. 
 

 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 

на СОУ „Никола Карев”  Струмица во 
учебната 2021/2022 година     

    
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУ „Никола Карев”  Струмица 
во учебната 2021/2022 година бр. 01-560/2 
од 31.08.2022 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7885/1 Совет на општина Струмица 
28.09.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 

 374. 
 
 Врз основа на член 89-а од 
Законот за средното образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), член  36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 

став 1 точка 31 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 28.09.2022 година, донесе 

 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишна програма за 

работа на  СОУ „Никола Карев”  
Струмица во учебната 2022/2023 година 
  
 
 1. Се усвојува Годишна програма 
за работа на  СОУ „Никола Карев”  
Струмица во учебната 2022/2023 година 
бр. 01-561/2 од 31.08.2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7886/1  Совет на општина Струмица 
29.09.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

              
 

____________________________________________________ 
 

_____________________________ 
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