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 378. 
 
 Врз основа на член 115 став 1 и 
став 14 од Законот за основното 
образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
161/2019 и 229/2020) и член 39 став 1 
алинеја 15 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), а во врска со 
член 109 став 6, став 7 и став 8 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 161/2019 и 229/2020 ) и Предлогот од 
Училишниот одбор на ООУ „Маршал 
Тито“, с.Муртино, општина Струмица со 
архивски бр. 03-429/1 од 18.10.2022 
година, градоначалникот на општина 
Струмица, го донесе следното: 
 

Р е ш е н и е 
  за именување директор на ООУ 

„Маршал Тито“ с. Муртино, Општина 
Струмица 

 
- За директор на ООУ „Маршал Тито“, 

с.Муртино, општина Струмица се 
именува Дејан Ќосев, дипломиран 
професор по физичко и здравствено 
образование и професионален 
тренер по фудбал. 

- Мандатот на директорот трае четири 
години, започнувајќи од 01.11.2022 
година. 

- Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
   Бр.09-6193/5         Општина Струмица 
  25.10.2022 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 
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 379. 
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 15-та седница на 
Советот на општина Струмица  
 
 

I. Се објавуваат  прописите и другите акти 
донесени на 15-та  седница на Советот на 
општина Струмица,  одржана на 
28.10.2022 година и тоa: 

 
1. Одлука за отстапување на товарни  

моторни возила на  ЈПЗБК 
„Стационар-Лана“ Струмица, бр. 
08-8619/1 од 31.10.2022 година; 

2. Одлука за пренесување на 
користењето и управувањето со 
фекалниот канализационен систем 
за с.Банско и фекалниот 
канализационен систем за 
с.Вељуса, бр. 08-8620/1 од 
31.10.2022 година; 

3. Одлука за доделување парична 
помош на Татјана Петрова од 
Струмица, бр. 08-8621/1 од 
31.10.2022 година; 

4. Одлука за доделување парична 
помош на Евгенија Иљачева од 
с.Рич, бр. 08-8622/1 од 31.10.2022 
година; 

5. Одлука за утврдување потреба од  
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат на 
КП бр.7146/1, КО Струмица, бр. 08-
8623/1 од 31.10.2022 година; 

6. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за  
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште за КП 
бр.5215/2 во КО Струмица (УП1 
бр.20-1001) , бр. 08-8624/1 од 
31.10.2022 година; 

7. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште за КП 5215/2 во 
КО Струмица (УП1 бр.20-1523) , 
бр. 08-8625/1 од 31.10.2022 
година; 

8. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште за КП 5215/1 и 
КП 5215/2 во КО Струмица, бр. 08-
8626/1 од 31.10.2022 година; 

9. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште на дел од 
КПбр.6366/1 и КПбр.5214/2 КО 
Струмица, бр. 08-8627/1 од 
31.10.2022 година; 

10. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште на дел од  
КПбр.5215/2 и КПбр.6366/1  КО 
Струмица, бр. 08-8628/1 од 
31.10.2022 година; 

11. Одлука за утврдување на 
неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко 
планска документација за 
усогласување на намената на 
градежно земјиште на КП бр. 
5215/2 КО Струмица (УП бр.20-
3132) , бр. 08-8629/1 од 31.10.2022 
година; 

12. Одлука за утврдување на 
Урбанистички проект со план за 
парцелација - спојување на 
градежни парцели формирани од 
КП бр.4223/1, КП бр. 4223/2, и КП 
бр.4224, КО Струмица, во ДУП за 
Блок 19, Општина Струмица, бр. 
08-8630/1 од 31.10.2022 година; 

13. Одлука за утврдување на 
Урбанистички проект со план за 
парцелација на ГП 1.25; ГП 1.26 и 
ГП 1.27 од ДУП блок 19, УЕ 2, 
Општина Струмица, бр. 08-8631/1 
од 31.10.2022 година; 

14. Програма за дополнување на 
Програмата за уредување на 
градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Струмица 
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за 2022 година, бр. 08-8632/1 од 
31.10.2022 година; 

15. Програма за дополнување на 
Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и 
заштита  на локалните патишта и 
улици на територијата на општина 
Струмица за 2022 година, бр. 08-
8633/1 од 31.10.2022 година; 

16. Програма за дополнување на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица 
за 2022 година, бр. 08-8634/1 од 
31.10.2022 година; 

17. Правилник за измена на 
Правилникот за начинот, условите 
и постапката за доделување на 
Годишната општинска награда 
„Св.Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици” , бр. 08-
8635/1 од 31.10.2022 година; 

18. Заклучок за давање согласност на 
Извештајот за работата на ЈПКД 
“Комуналец” Струмица за период I-
VI месец 2022 година, бр. 08-
8636/1 од 31.10.2022 година; 

19. Заклучок за давање согласност на 
Измената и дополнувањето на 
Годишниот план за вработување 
за 2022 година на ЈПЕД „Струмица 
– Гас“ Струмица, бр. 08-8637/1 од 
31.10.2022 година; 

20. Заклучок за давање согласност на 
Одлуката за проширување на 
дејноста на ЈПЕД ,,Струмица-Гас“ 
Струмица, бр. 08-8638/1 од 
31.10.2022 година; 

21. Заклучок за давање согласност на 
Статутарна одлука за 
дополнување на Статутот на 
ЈПЕД,,Струмица-Гас“ Струмица, 
бр. 08-8639/1 од 31.10.2022 
година; 

22. Заклучок за давање согласност на 
Одлуката за задолжување на 
ЈПЕД,,Струмица-Гас“ Струмица, 
бр. 08-8640/1 од 31.10.2022 
година; 

23. Заклучок за усвојување на 
Информацијата за состојбата на 
јавната безбедност и безбедноста 
во сообраќајот на патиштата на 
подрачјето на Општина Струмица 
за периодот од  01.01.2022 до 
30.06.2022 година, бр. 08-8641/1 
од 31.10.2022 година. 

 
 

II.Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.09-8642/2     Општина Струмица 
01.11.2022 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

…………………… 

 
 380. 
 
 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 28.10.2022 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за отстапување на товарни  моторни 
возила на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ 

Струмица 
 

 
Член 1 

 
 

Моторните возила  со  специјална 
намена (транспорт на заловени бездомни 
кучиња),  

- Марка FIAT, со регистарски број 
SR 6018 AE, комерцијална ознака 263 
DOBLO CARGO, Тип 263/ZXB1A/SN2XN, 
година на производство 2019, сила на 
моторот во KW 66, зафатнина на моторот 
1248, број на шасија ZFA26300006N14187, 
Гориво – Дизел, сопственост на  Општина 
Струмица,  

 
-Марка FIAT, со регистарски број 

SR 6017 AE комерцијална ознака 263 
DOBLO CARGO, Тип 263/ZXB1A/SN2XN, 
година на производство 2019, сила на 
моторот во KW 66, зафатнина на моторот 
1248, број на шасија ZFA26300006N11829, 
Гориво – Дизел, сопственост на  Општина 
Струмица, се отстапуваат без надомест на 
трајна сопственост на ЈПЗБК „Стационар-
Лана“ Струмица. 
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Член 2 

  
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-8619/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 
 381. 

Врз основа на член 21 од од Закон 
за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (Службен весник 
на Република Македонија бр. 78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016, 
21/2018  и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 
122/21), 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 
28.10.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за пренесување на користењето и 

управувањето со фекалниот 
канализационен систем за с.Банско и 
фекалниот канализационен систем за 

с.Вељуса 
 
 

Член 1 
 Се пренесува користењето и 
управувањето со фекалниот 
канализационен систем за с.Банско и 
фекалниот канализационен систем за 
с.Вељуса, сопственост на Општина 
Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
без надоместок. 
 

Член 2 
Со оваа Одлука, Општина 

Струмица дава на трајно користење и 
управување  недвижни ствари (фекален 
канализационен систем за с.Банско и 
фекален канализационен систем за 
с.Вељуса) кои се наоѓаат во с.Банско и с. 
Вељуса, сопственост на Општина 
Струмица. 
 

Член 3 
 Начинот на користењето, 
управувањето и одржувањето на 
недвижните ствари наведени во член 1 и 2 

од оваа Одлука ќе биде регулирано со 
Договор кој ќе се склучи помеѓу Општина 
Струмица и ЈПКД „Комуналец“ - Струмица. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-8620/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

382. 
 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 28.10.2022 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Татјана Петрова од Струмица 
 

      
Член 1 

 На Татјана Петрова од Струмица и 
се доделува парична помош во нето износ 
од 60.000,00 денари, за лекување. 

 
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 со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
Бр.08-8621/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………………… 
 

 383. 
 
 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, 
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21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Евгенија Иљачева од с.Рич 
 

Член 1 
На Евгенија Иљачева од с.Рич и 

се доделува парична помош во вкупен 
нето износ 60.000,00 денари, како помош 
во обезбедување на парични средства за  
лекување на нејзината ќерка  Меланија 
Иљачева. 

 
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 со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
Бр.08-8622/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………………… 

 
 384. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе: 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат на КП бр.7146/1, КО 

Струмица 

 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 
бр.7146/1, КО Струмица, во сопственост 
на Република Северна Македонија. 
 ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) 
со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 
бр.7146/1, КО Струмица, 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.08-8623/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 385. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  
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О д л у к а  

за утврдување на неисполнети услови 
за  донесување на  урбанистичко 

планска документација за 
усогласување на намената на градежно 

земјиште за КП бр.5215/2 во КО 
Струмица (УП1 бр.20-1001) 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 
на намената на градежното земјиште за 
бесправниот објект ПОМОШЕН ОБЈЕКТ со 
висина П (приземје) – зграда број 5 
изграден на КП бр.5215/2 во КО Струмица, 
запишан во имотен лист бр.15333 на 
барателот Костадин Иванов од Струмица 
ул.Плачковица број 5 
 Бесправниот објект ПОМОШЕН 
ОБЈЕКТ со висина П (приземје) – зграда 
број 5 изграден на КП бр.5215/2 во КО 
Струмица, запишан во имотен лист 
бр.15333 на барателот Костадин Иванов 
од Струмица ул.Плачковица број 5, 
согласно ДУП на град Струмица, Измена 
на Блок 8 (Одлука бр.02-361/1  од 
03.12.1992 год.), се наоѓа во зона со 
намена А2 – Колективно домување. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-8624/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 386. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  

О д л у к а  
за утврдување на неисполнети услови 

за  донесување на урбанистичко 
планска документација за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП 5215/2 во КО Струмица 

(УП1 бр.20-1523) 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 
на намената на градежното земјиште за 
бесправниот објект  ГАРАЖА со висина П 
(приземје) – зграда број 5 изграден на КП 
бр.5215/2 во КО Струмица, запишан на 
имотен лист бр.15333, КО Струмица на 
барателот Славчо Шумаров од Струмица 
ул. „Младинска“ број 32. 
 Бесправниот објект кој се наоѓа на 
КП бр.5215/2 во КО Струмица, запишан во 
Имотен лист бр.15333 и Имотен лист 
бр.51793, КО Струмица, а согласно ДУП 
на град Струмица, Измена на Блок 8 
(Одлука бр.02-361/1 од 03.12.1992 год.), се 
наоѓа во зона со намена А2 – Колективно 
домување. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр.08-8625/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.        Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

...................................... 
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 387. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  

О д л у к а  
за утврдување на неисполнети услови 

за  донесување на урбанистичко 
планска документација за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП 5215/1 и КП 5215/2 во КО 

Струмица  
 

Член 1 
 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 
на намената на градежното земјиште за 
бесправен објект  ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ со 
висина П (приземје) – зграда број 1 
изграден на КП бр.5215/2 и КП бр.5215/1 
во КО Струмица, запишан во Имотен лист 
бр.15333 и Имотен лист бр.51793, КО 
Струмица, сопстевност на ЕРНЕС ЏАФЧЕ 
од Струмица ул. „Маршал Тито“ број 516-
7. 
 Бесправниот објект кој се наоѓа на 
КП бр.5215/2 и КП бр.5215/1 во КО 
Струмица, запишан во Имотен лист 
бр.15333 и Имотен лист бр.51793, КО 
Струмица, а согласно ДУП на град 
Струмица, Измена на Блок 8 (Одлука 
бр.02-361/1  од 03.12.1992 год.), се наоѓа 
во зона со намена А2 – Колективно 
домување. 

 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр.08-8626/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.        Претсeдател, 
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р. 

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

  
 388. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  

О д л у к а  
за утврдување на неисполнети услови 

за  донесување на урбанистичко 
планска документација за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште на дел од КПбр.6366/1 и 

КПбр.5214/2 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 
на намената на градежното земјиште за 
бесправниот објект, ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
(зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се 
наоѓа на дел од Кп бр.6366/1 и Кп 
бр.5214/2 КО Струмица во сопственост на 
Република Северна Македонија .  



01.11.2022 год.             бр. 18         Службен гласник на општина Струмица            стр. 9 
 

 Според Урбанистичко планската 
документација за Измена на Блок 8 
(Одлука бр.02-361/1  од 03.12.1992 год.), 
објектот ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) 
со висина П (приземје), кој се наоѓа на дел 
од Кп бр.6366/1 и Кп бр.5214/2  КО 
Струмица, во сопственост на Република 
Северна Македонија, се наоѓа во зона со 
намена инфраструктура. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр.08-8627/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.      Претсeдател, 
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р. 

...................................... 
 
 389. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  

О д л у к а  
за утврдување на неисполнети услови 

за  донесување на урбанистичко 
планска документација за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште на дел од  КПбр.5215/2 и 

КПбр.6366/1  КО Струмица  
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 

на намената на градежното земјиште за 
бесправниот објект, ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
(зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се 
наоѓа на дел од Кп бр.5215/2 и Кп 
бр.6366/1 КО Струмица во сопственост на 
Република Северна Македонија .  
 Според Урбанистичко планската 
документација за Измена на Блок 8 
(Одлука бр.02-361/1 oд 03.12.1992 год.), 
објектот ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) 
со висина П (приземје), кој се наоѓа на дел 
од Кп бр.5215/2 и Кп бр.6366/1 КО 
Струмица, во сопственост на Република 
Северна Македонија, се наоѓа во зона со 
намена А2 – Колективно домување 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр.08-8628/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

....................................... 
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Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.174/21), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе:  
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О д л у к а  

за утврдување на неисполнети услови 
за донесување на урбанистичко 

планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 5215/2 КО Струмица 

(УП бр.20-3132) 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување 
на намената на градежното земјиште  за 
бесправните објекти, БОЛНИЦА (зграда 
бр.1) со висина П (приземје), БОЛНИЦА 
(зграда бр.2) и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ ( 
зграда бр.3) кои се наоѓаат на КП бр. 
5215/2 КО Струмица, во сопственост на 
Република Македонија. 
 Според Урбанистичко планската 
документација донесена во 1992 год., 
објектите БОЛНИЦА (зграда бр.1) со 
висина П (приземје), БОЛНИЦА (зграда 
бр.2) и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ ( зграда бр.3) 
кои се наоѓаат на КП бр. 5215/2 КО 
Струмица, во сопственост на Република  
Македонија, се наоѓа во зона со намена 
колективно домување. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
  
 
Бр.08-8629/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.        Претсeдател, 
С т р у м и ц а  Марjан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 
  
 391. 
 

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 
28.10.2022 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување на Урбанистички проект 
со план за парцелација - спојување на 
градежни парцели формирани од КП 

бр.4223/1, КП бр.4223/2, и КП бр.4224, КО 
Струмица, во ДУП за Блок 19, Општина 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

Се утврдува Урбанистички проект 
со план за парцелација – спојување на 
градежни парцели формирани од КП 
бр.4223/1, КП бр.4223/2 и КП бр.4224, КО 
Струмица, во ДУП за Блок 19, Општина 
Струмица. 

Со овој Урбанистички проект се 
опфаќа простор со површина од  658,87м2. 
 

Член 2 
 

 Комисијата формирана од 
Градоначалникот на Општина Струмица 
со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год., 
во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада 
Михајлова, д.и.а., Илија Устапетров д.и.а., 
и надворешните членови: Елина 
Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, 
согласно чл.36, од Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник 
на Република Македонија бр.32/20), даде 
стручно мислење за утврдување на 
Урбанистички проект со план за 
парцелација – спојување на градежни 
парцели формирани од КП4223/1, 
КП4223/2 и КП4224, КО Струмица, во ДУП 
за Блок 19, Општина Струмица, изработен 
од ДТГУ „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ увоз-
извоз ДООЕЛ Битола, со технички број 
051-13/2022 од август 2022год. 
 

Член 3 
 

Оваа одлука е составен дел на 
Урбанистички проект со план за 
парцелација – спојување на градежни 
парцели формирани од КП4223/1, 
КП4223/2 и КП4224, КО Струмица, во ДУП 
за Блок 19, Општина Струмица, изработен 
од ДТГУ „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ увоз-
извоз ДООЕЛ Битола, со технички број 
051-13/2022 од август 2022год. и се состои 
од: 

 
-текстуален дел, 
-графички приказ (документациона 

основа и планска документација). 
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Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл.гласник на општина Струмица”. 

 
 

Бр.08-8630/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 392. 

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 
28.10.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на Урбанистички проект 
со план за парцелација на ГП 1.25; ГП 

1.26 и ГП 1.27 од ДУП блок 19, УЕ 2, 
Општина Струмица 

 
 

Член 1 
 

Се утврдува Урбанистички проект 
со план за парцелација на ГП 1.25; ГП 1.26 
и ГП 1.27 од ДУП блок 19, УЕ 2, Општина 
Струмица. 

Со овој Урбанистички проект се 
опфаќа простор со површина од  
5382,90м2. 
 

Член 2 
 

 Комисијата формирана од 
Градоначалникот на Општина Струмица 
со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год., 
во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада 
Михајлова, д.и.а., Илија Устапетров д.и.а., 
и надворешните членови: Андреј Манев, 
д.и.а. и Елина Трендова, 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 1.25; 
ГП 1.26 и ГП 1.27 од ДУП блок 19, УЕ 2, 
Општина Струмица, изработен од ДПТУИ 
„ИДЕА-консалтинг“ ДООЕЛ Струмица, со 
технички број 03-310/2022 од октомври 
2022 год. 

 
Член 3 

 
Оваа одлука е составен дел на 

Урбанистички проект со план за 
парцелација на ГП 1.25; ГП 1.26 и ГП 1.27 
од ДУП блок 19, УЕ 2, Општина Струмица, 
изработен од ДПТУИ „ИДЕА-
консалтинг“ ДООЕЛ Струмица, со 
технички број 03-310/2022 од октомври 
2022 год. и се состои од: 

 
-текстуален дел, 
-графички приказ (документациона 

основа и планска документација). 
 

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл.гласник на општина Струмица”. 

 
 

Бр.08- 8631/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 393. 
 

Врз основа на Законот за градење 
(„Сл. весник на РМ” 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, 168/18 и „Сл. весник 
на РСМ” бр. 244/19, 18/20 и 279/20), член 
95 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија” 
бр. 275/19), “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 уреденост” („Сл. весник на 
РМ” бр. 193/16 и 72/18), 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 28.10.2022 година, 
донесе 
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П р о г р а м а 

за дополнување 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, 7/22, 12/22 и 15/22 ) се 
вршат  следните дополнувања: 

 

 

Во глава:  

 VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти: 

 Во Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), во 
тебелата по реден број 39 се додаваат: 

 

ред. 
бр. назив на активноста  

40 
Втор слој асфалт на пешачка улица број 5, УБ 38 во Градски 
парк 

41 
Втор слој асфалт на дел од ул. „Коле Китанов“ од мост кај 
Кванташки пазар до улица број 5, УБ 3 и 5 

42 
Асфалтирање со прв слој на ул.„Кирил и Методиј“ од ул „5-ти 
Ноември“ до ул.„Партизанска“ 

 
  
   2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
  
Бр.08-8632/1Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 394. 
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 28.10.2022 година, донесе 

 
 
 

П р о г р а м а 
за дополнување  на Програмата за  

изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локаните патишта и улици 
на територијата на општина Струмица 

за 2022 година 
 
 
 I. Во Програмата за  изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локаните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2022 година 
(„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 27/21) се врши  следното 
дополнување:   

 
  
 
 Во глава:  
 
  2.  Предвидени активности: 
 
 Во Програма ЈД: Изградба и реконструкција на  локални патишта  и улици (капитални 
расходи),  во тебелата по реден број 19 се додава: 
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ред. 
бр. назив на активноста  

20 
Асфалтирање од мостот на селото до игралиштето во село 
Водоча 

 
 

 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-8633/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 
 395. 

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 
28.10.2022 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Струмица за 
2022 година 

 
 
 1.Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на   
општина Струмица за 2022 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 27/21,  1/22, 2/22, 7/22, 10/22 и 15/22 ), 
се вршат следните  дополнувања: 

  
  
 
  Во глава: 
 

VII.   Урбанистички проект 
 

Во табелата по реден број 23 се додава: 
 
 

Р.б. Објект Износ денари 
24. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за 

намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани  
на опфат на  KП 1113 и други КО СВИДОВИЦА, Општина 
Струмица  

Самофинансирање 

25. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за 
намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани  
на опфат на  KП 2223 и други КО СВИДОВИЦА, Општина 
Струмица 

Самофинансирање 

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

 
Бр.08-8634/1  Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 

 
 396. 
 
 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 28.10.2022 година, донесе 
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П р а в и л н и к  

за измена на Правилникот за начинот, 
условите и постапката за доделување 
на Годишната општинска награда „Св. 

Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици“ 

 
 

Член 1 
 Во Правилникот за начинот, 
условите и постапката за доделување на 
Годишната општинска награда 
„Св.Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици“ (Сл.гласник на 
Општина Струмица бр.19/07, 23/09 и 
25/09) во глава III. Содржина на наградата 
се менуваат: 
 
чл.10 „Наградата на поединци се 
состои од диплома и плакета“ и  
чл.13 „Наградата за животно дело се 
состои од диплома и плакета“. 

 
 

Член 2 
 

 Во глава III. Содржина на 
наградата, член 17, член 18 и член 19 
престануваaт да важат. 

 
Член 3 

 
      Овој Правилник влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Струмица. 
 
  Бр.08-8635/1Совет на општина Струмица 
  31.10.2022 год.        Претседател, 
  С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
 
 397.  
 

 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, 6/2012,  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 28.10.2022 година, донесе: 
 

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

работата на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за периодот I - VI за 2022 

година 
 

 
1. Се дава согласност на Извештајот 

за работата на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за периодот I – VI за 2022 
година, бр.01-5269/2 од 22.08.2022 
година. 

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

 
Бр.08-8636/1Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 398. 
 Врз основа на член 20-б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 
35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 28.10.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2022 година на ЈПЕД 

„Струмица-Гас“ Струмица 
 

      
 1.Се дава согласност на 
Измената и дополнувањето на Годишниот 
план за вработување за 2022 година на 
ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица број 04-
442/1 од 14.10.2022 година. 

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

Бр.08-8637/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

......................................... 
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 399. 

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), 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 28.10.2022 година, 
донесе 
 
 

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

проширување на дејноста на 
ЈПЕД ,,Струмица-Гас“ Струмица 

 
 

1. Се дава согласност на 
Oдлуката за проширување на дејноста на 
ЈПЕД ,,Струмица-Гас“ Струмица, бр. 02-
447/3 од 25.10.2022 година, донесена од 
Управниот одбор на ова претпријатие. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-8638/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 400. 
 

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), 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 28.10.2022 година, 
донесе 
 

 
 
 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Статутарна 
одлука за дополнување на Статутот на 

ЈПЕД,,Струмица-Гас“ Струмица 
 

1. Се дава согласност на Статутарната 
одлука за дополнување на Статутот 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, 
бр. 02-417/5 од 25.10.2022 година, 
донесена од Управниот одбор на ова 
претпријатие. 

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

 
Бр.08-8639/1Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 401. 

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), 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 28.10.2022 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Одлуката за 
задолжување на ЈПЕД„Струмица-Гас” 

Струмица 
 

 1. Се дава согласност на 
Одлуката за задолжување на ЈПЕД 
„Струмица-Гас” Струмица, бр. 02-447/6 од 
25.10.2022 година, донесена од Управниот 
одбор на ова претпријатие. 
 2.Се задолжува ЈПЕД 
„Струмица-Гас” Струмица да изврши 
дополнување во член 1 од оваа Одлука, 
односно дека истата ќе биде наменета за 
аплицирање и собирање понуди од 
комерцијални банки. 
 3.Овој Заклучок влегува во 
сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-8640/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

.............................. 
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 402. 
 

Врз основа на член 25 ст.1 од 
Законот за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16, 
21/18 и 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
294/21 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 
28.10.2022 година, донесе 

 

 

 

 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 

безбедноста во сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на Општина 

Струмица за периодот од 01.01.2022 до 
30.06.2022 година 

 
 
 1. Се усвојува Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот на патиштата 
на подрачјето на Општина Струмица за 
периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 
година бр.22.26.5.1-/286 од 20.09.2022 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-8641/1 Совет на општина Струмица 
31.10.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

 
____________________________________________________ 

 
_____________________________ 
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