на Општина Струмица

Број 1

Среда, 31 јануари 2018 год.

www.strumica.gov.mk

Содржина
Совет на општина Струмица:
Рег.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стр.

Одлука за изменување и дополнување
на
Одлуката
за
организацијата,
делокругот и начинот на извршување на
задачите
на
општинската
администрација на Општина Струмица ………
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1043/3 КО
Просениково ……………………………….
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 636 КО Баница .
Одлука за задолжување на Oпштина
Струмица за финансирање капитален
проект „Еко градинки за одржлива
иднина ……………………………..………
Одлука за задолжување на Oпштина
Струмица
за финасирање на проект
„Промоција на туризмот и културата –
ToCulter“ ……………………………………
Одлука за спроведување на проект
„Промоција на туризмот и културата”
(Акроним: „ToCulter”) ……………………….
Одлука за утврдување на приоритет на
Проект за “Изработка на техничка
документација за изградба на мост и
реконструкција на пат од 300 метри на
патниот правец с. Просениково - с. Сарај“
Одлука за утврдување на приоритет на
Проект
за
“Изградба
на
две
прифатилишта за бездомни животни“ ..

Рег.
бр.

9.

2

10.

5

11.
6

12.
6

13.
7

14.
7

15.

8

16.
9

Стр.

Одлука
за
давање
согласност
за
обезбедени финансиски средства за нови
вработувања
во
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица за 2018 година ………….....……

10

Одлука за измена на Одлуката за автотакси превоз на патници на подрачјето на
општина Струмица ………………...……..

10

Одлука за доделување парична помош на
Милица и Олга Грнчарови од Струмица …

11

Одлука
за
доделување
финансиски
средства на Георги Трајков од Струмица

11

Одлука
за
доделување
финансиски
средства на Арабаџиев Драги од с. Сарај

12

Решение за разрешување ,
избор и
именување на преставник на вработените и
претставници на родителите во Управниот
одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
Решение за дополнување на Решението за
разрешување и избор на членови во
Организациониот одбор на Струмичкиот
карневал ……………………………………..
Решение за разрешување и именување на
членови во Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица …………………..

12

13

13

Стр. 2

Службен гласник на општина Струмица

бр. 1

20.01.2017 год.

17. Решение за разрешување и именување

18.

19.

20. Заклучок за усвојување на Информација за
на членови на Надзорниот одбор за
состојбата на јавната безбедност и
контрола на материјално – финансиското
безбедноста во сообраќајот на патиштата
работење
на
ЈПКД
„Комуналец“
на подрачјето на Општина Струмица за
14
Струмица ……………………………………
периодот 01.07 -31.12. 2017 година ………
Заклучок за давање согласност на
21. Заклучок за усвојување на Извештај за
Ценовникикот
за
приклучување
извршените
работни
задачи
на
корисници на дистрибутивната мрежа за
Територијалната
професионална
2018 година на ЈП „Струмица-гас“
противпожарна единица – Струмица за
Струмица ……………………………………. 14
2017 година …………………………………..
Заклучок за давање согласност на
Одлука за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на
платите
на вработените во ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ ……………… 15
_______________________________________
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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
изменување и дополнување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-756/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
1.
Врз основа на член 57 став 4 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02),
член 17 став 7 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ број 27/14, 199/14 и
27/16) и член 20 став 1 точка 26 од Статутот
на Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), на предлог на
Градоначалникот, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
30.01.2018 година, донесе

Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за организацијата, делокругот
и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на општина
Струмица
Член 1
Во одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација на
Општина
Струмица
(бр.08-1806/1
од
15.03.2016 година), во член 6 ставот 1 се
менува и гласи:
„Општинската администрација се
организира
во
следните
сектори
и
одделенија и Територијална против-пожарна
единица на општината:
1.Сектор за правни и општи работи со
следниве одделенија:
- одделение за правни и општи работи; и
- одделение за јавни набавки
2.
Сектор
за
поддршка
на
Градоначалникот со следниве одделенија:
- одделение за административна поддршка
на Градоналаникот; и
- одделение за услуги на граѓаните и месна
самоуправа
3. Сектор за образование и јавни
дејности со следниве одделенија:
- одделенија за образование
- одделение за јавни дејности
4. Сектор за финансиски прашања,
со следните одделенија:
- одделение за буџетска координација,
- одделение за буџетска контрола,
- одделение за сметководство и плаќања и
- одделение за администрирање
на
приходи;
5. Сектор за урбанизам и комунални
работи, со следните одделенија:
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- одделение за урбанизам,
- одделание за комунални работи и
- одделение за управување со
градежно земјиште;
6. Сектор за локален економски
развој и заштита на животната средина, со
следните одделенија:
- одделение за локален економски развој,
- одделение за меѓународна соработка и
европски фондови и
- одделение за заштита на животната
средина;
7. Сектор за инспекциски работи, со
следните одделенија:
- одделение за инспекциски работи во
урбанизмот, комуналните работи, заштита
на животната средина, патниот сообраќај и
локалните патишта и улици; и
- одделение за инспекциски работи во
финансиите,
образованието,
спортот,
угостителството, туризмот и други инспекции
во надлежност на општината;
8. Сектор за управување со човечки
ресурси и обуки, со следните одделенија:
- одделение за управување со човечки
ресурси и
- одделение за обуки;
9.
Одделение
за
внатрешна
ревизија; и
10. Територијална професионална
противпожарна единица на општината.
Член 2
Членот 7 се менува и гласи:
1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ
РАБОТИ
Секторот за правни и општи работи ги врши
следниве работи:
-

-

подготвување акти за Советот и
Градоначалникот,
ги подготвува седниците на Советот и
седниците на неговите работни тела,
врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот,
ракува со документи на општината и ги
чува се до нивното уништување,
односно предавање на Државниот архив
на РМ,
дава мислење на актите од аспект на
нивната законитост
ги спроведува целокупните постапки за
јавни набавки од секаков вид
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Одделението за правни и општи
работи, ги врши работите што се
однесуваат на:
- изготвување на одлуки и други општи и
поединечни акти од надлежност на
Советот и Градоначалникот,
- дава мислења на актите од аспект на
нивната законитост,
- ги следи прописите и нивните измени и
дополнувања,
- врши стручни и организациони работи за
Советот и градоначалникот,
- ракува со документите на општината,
- врши одржување и унапредување на
информатичко- комуникациските системи
на општината,
- го изготвува службеното гласило на
општината,
- работи и други работи што ќе му бидат
доверени од Советот и градоначалникот.
Одделението за јавни набавки ги врши
следните работи:
- ја следи законската регулатива која
се однесува на јавните набавки;
- подготвува годишен план за јавни
набавки и води грижа за неговото
спроведување;
- ги утврдува начинот на постапката
на вршење на јавна набавка во
зависност од видот и вредноста на
набавката согласно Законот за
јавните набавки;
- ја
изготвува
целокупната
докумантација потребна за јавите
набавки;
- ја следи работата на комисијата за
јавни набавки и дава стручна и
техничка помош;
- изготвува договори за јавните
набавки и го следи нивното
спроведување;
- предлага мерки и активности за
спречување на јавни набавки надвор
од годишниот план и средствата
предвидени
со
Буџетот
на
општината;
- води регистар на јавните набавки;
- води регистар на добавувачи на
општината;
- врши и други работи што ќе му бидат
доверени од страна на Советот и
Градоначалникот.
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Член 3

-

По членот 7 се додаваат два нови
члена 7-а и 7-б, кој гласат
„Член 7-а
2.
СЕКТОР
ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ПОДДРШКА

НА

Секторот
за
поддршка
на
Градоначалникот ги врши следниве работи:
законите и другите прописи од
надлежност на општината, а посебно
од надлежност на Градоначалникот,
организирање на работни и други
средби,
соработува со урбаните и месните
заедници од општините,
организира непосреден контакт на
граѓаните со органите на општината
врши и други работи доверени од
Градоначалникот
Одделението
за
административна
поддршка на Градоначалникот, ги врши
работите што се однесуваат на:
ги следи Законите и другите прописи
од надлежност на општината, а
посебно
од
надлежност
на
Градоначалникот,
- го планира и организира работниот
протокол на Градоначалникот и се
грижи за негово извршување,
- изготвува известувања за јавноста
за работи од надлежност на
Градоначалникот,
- врши и други работи доверени од
Градоначалникот.
Одделението за услуги на граѓаните и
месна самоуправа, ги врши работите што
се однесуваат на:
- врши
непосреден
контакт
со
граѓаните и облиците на месната
самоуправа;
- дава усни правни совети на
граѓаните и им помага и укажува на
начинот на остварување на нивните
права;
- дава информации на граѓаните за
областите за кои е надлежна
општината;
- го мери задоволството на граѓаните
од
работата
на
општинската
администрација;
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врши и други работи што ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.

Член 7-б
3. СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ЈАВНИ
ДЕЈНОСТИ
Секторот за образование и јавни дејности ги
врши работите што се однесуваат на:
-

-

-

организирање
на
работата
во
образованието,
дава информации на граѓаните за
најразлични прашања од областа на
образованието
пратење на состојбите во јавните
дејности и дава предлози и мислења
за унапредувања на состојбите во
истите,
врши и други работи доверени од
Градоначалникот

Одделението за образование, ги врши
работите што се однесуваат на:
-

-

-

-

-

-

-

-

го организира воспитно- образовниот
процес
во
општината,
притоа
спроведувајќи
ги
општинските
образовни политики,
изготвува анализи и препораки во
врска
со
организацијата
на
училишниот систем во општината,
соработува
со
училишното
раководство
и
го
поддржува
реализирањето
на
дневните
активности и функционирањето на
воспитбо- образовниот процес,
врши оценки и анализи на тековната
поставеност на училишната мрежа и
дава
препораки
за
нејзина
оптимизација,
врши активности во насока на
запишување на децата на училишна
возраст во задолжително основно
образование,
дава информации на граѓаните за
најразлични прашања од областа на
образованието,
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени од Советот на општината
или Градоначалникот, а се во врска
со образованието.

31.01.2018 год.
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Одделението за јавни дејности, ги
врши работите што се однесуваат на: ги
следи, проучува и применува законите,
прописите и општите акти кои се однесуваат
на здравствената и социјалната заштита,
заштитата на децата, културата, спортот,
цивилната и противпожарната заштита и
врши работи од овие области, за кои со
закон е надлежна општината.“
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“, а ќе се
применува
по
добиената
писмена
согласност
од
Министерството
за
информатичко општество и администрација.
Бр.08-756/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1043/3 КО
Просениково
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1043/3 КО
Просениково, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-757/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
2.
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 и 31/16), 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
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20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1043/3 КО Просениково
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на плански опфат за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 1043/3 КО Просениково, во
сопственост на лицето Славчо Глигоров.
Објектот на КП бр.1043/3 КО
Просениково, според УПС Просениково. се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Славчо Глигоров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-757/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 636 КО Баница
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 636 КО Баница,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-758/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
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3.
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 и 31/16), 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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
636 КО Баница
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 636 КО Баница, во
сопственост на лицето Џоко Митев.
Објектот на КП бр. 636 КО Баница,
според УП Баница, се наоѓа вон градежниот
опфат, на земјиште сопственост на лицето
Митев Стамен Герас.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-758/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 1

20.01.2017 год.

градинки за одржлива иднина“, донесена на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-759/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
4.
Врз основа на член 16 од Законот за
јавен долг („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14),
член 20 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 и
192/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и
1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за задолжување на Oпштина Струмица за
финансирање капитален проект „Екоградинки за одржлива иднина“
Член 1
Општина Струмица се задолжува кај
Македонска банка за поддршка на развојот,
во износ од 5.000.000,00 денари, за
финансирање на капиталeн проект „Екоградинки за одржлива иднина“ кој се
реализира
преку
ИНТЕРРЕГ-ИПА
Програмата за прекугранична соработка
помеѓу Република Македонија и Република
Бугарија 2014-2020.
Член 2
Условите и начинот на користење на
заемот од членот 1 од оваа Одлука се
утврдуваат со Договор кој ќе се склучи меѓу
Oпштина Струмица и Македонска банка за
подршка на развојот.
Во име на Општина Струмица,
Договорот за заем од ставот 1 на овој член
ќе го потпише Градоначалникот на општина
Струмица.
Член 3
Рокот на отплата на заемот од
членот 1 од оваа Одлука е максимум 1
(една) година, со вкучен грејс период од 3
(три) месеци.
Член 4

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за задолжување
на Oпштина Струмица за финансирање
капитален проект „Еко-градинки за одржлива
иднина“

Општина Струмица заемот од член 1
од оваа Одлука ќе го отплаќа од Буџетот на
општина Струмица.

Се
објавува
Одлуката
за
задолжување на Oпштина Струмица за
финансирање капитален проект „Еко-

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица", а ќе се применува по

Член 5

31.01.2018 год.

бр. 1
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добивањето на согласност од Владата на
Република Македонија.
Бр.08-759/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за задолжување
на Oпштина Струмица за финансирање на
проект „Промоција на туризмот и културата –
ToCulter“
Се
објавува
Одлуката
за
задолжување на Oпштина Струмица за
финансирање на проект „Промоција на
туризмот и културата – ToCulter“, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-760/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
5.
Врз основа на член 16 од Законот за
јавен долг („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14),
член 20 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 и
192/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и
1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за задолжување на Oпштина Струмица за
финансирање на проект „Промоција на
туризмот и културата – ToCulter“
Член 1
Општина Струмица се задолжува кај
Македонска банка за поддршка на развојот,
во износ од 5.000.000,00 денари, за
финансирање на проект „Промоција на
туризмот и културата“ - ToCulter, кој ќе се
реализира
преку
ИНТЕРРЕГ-ИПА
Програмата за прекугранична соработка
помеѓу Република Македонија и Република
Грција 2014-2020.
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Член 2
Условите и начинот на користење на
заемот од членот 1 од оваа Одлука се
утврдуваат со Договор кој ќе се склучи меѓу
Општина Струмица и Македонска банка за
подршка на развојот.
Во име на општина Струмица,
Договорот за заем од ставот 1 на овој член
ќе го потпише Градоначалникот на општина
Струмица.
Член 3
Рокот на отплата на заемот од
членот 1 од оваа одлука е максимум 2 (две)
години, со вкучен грејс период од 6 (шест)
месеци.
Член 4
Општина Струмица заемот од член 1
од оваа Одлука ќе го отплаќа од Буџетот на
општина Струмица.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица", а ќе се применува по
добивањето на согласност од Владата на
Република Македонија.
Бр.08-760/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за спроведување
на проект „Промоција на туризмот и
културата” (Акроним: „ToCulter”)
Се
објавува
Одлуката
за
спроведување на проект „Промоција на
туризмот и културата” (Акроним: „ToCulter”),
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-761/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
6.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
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бр. 1

20.01.2017 год.

седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за спроведување на проект „Промоција
на туризмот и културата” (Акроним:
„ToCulter”)

(„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 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Член 1
Се прифаќа спроведување на проект
„Промоција на туризмот и културата”
(Акроним:
„ToCulter”)
финансиран
во
рамките на првиот Повик за проектни
предлози, од Интеррег-ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република
Македонија и Република Грција 2014-2020,
CCI: 2014ТC16I5CB009.
Член 2
Носител на проектот е Фондот за
регионален развој на Централна Македонија
- Република Грција, а партнер во
спроведувањето на проектот е Општина
Струмица - Република Македонија.
Член 3
Проектот е усогласен со правилата
на
Интеррег-ИПА
Програмата
за
прекугранична соработка помеѓу Република
Македонија и Република Грција, со
Приоритетна оска 1 - Развој и поддршка на
локалната економија, Специфична цел 1.3 Подобрување
на
атрактивноста
и
промовирање
на
туризмот
во
прекуграничниот регион. Вкупниот буџет на
Проектен Партнер 5, Општина Струмица,
изнесува 166.000,00 Евра, од кои 85% ќе
бидат финансирани од фондовите на
Европската Унија, додека останатите 15% ќе
бидат
финансирани
од Владата на
Република Македонија.
Член 4
Се задолжува Одделението за
Меѓународна соработка и Европски фондови
при општина Струмица да ги превзеде сите
неопходни
активности
за
успешно
спроведување на проектот.
Член 5
Целиот имот на кој ќе се извршат
инвестиции и сите средства кои ќе се
набават во рамките на гореспоменатиот
проект ќе се користат за остварување на
целите на проектот, во период од 5 години
после неговото завршување.
Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Изработка на
техничка документација за изградба на мост
и реконструкција на пат од 300 метри на
патниот правец с. Просениково - с. Сарај“

Бр.08-761/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
од

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
Законот за локалната самоуправа

Се објавува Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Изработка на
техничка документација за изградба на мост
и реконструкција на пат од 300 метри на
патниот правец с. Просениково - с. Сарај“,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-762/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
7.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за утврдување на приоритет на Проект за
“Изработка на техничка документација за
изградба на мост и реконструкција на пат
од 300 метри на патниот правец с.
Просениково - с. Сарај“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект за
“Изработка на техничка документација за
изградба на мост и реконструкција на пат од
300 метри на патниот правец с. Просениково
- с. Сарај“.
Член 2
Со утврдениот приоритет на Проект
за “Изработка на техничка документација за
изградба на мост и реконструкција на пат од
300 метри на патниот правец с. Просениково
- с. Сарај“ ќе се аплицира на Јавниот повик
за прибирање на предлог проекти за развој
на планските региони за 2018 година, според
Законот за рамномерен регионален развој
(Службен весник на Република Македонија
бр.63/07) за користење на средства за
финансирање на проекти од Буџетот на

31.01.2018 год.

бр. 1
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Министерството за локална самоуправа,
Биро за регионален развој, од Програмата
за рамномерен регионален развој за 2018
година.
Член 3
Партнер во проектот е Општина
Струмица.
Дел
од
средствата
за
реализација на овој проект се сопствено
учество и се предвидени во Буџетот на
Општина Струмица за 2018 година, со износ
од 129.800,00 денари со ДДВ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-762/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Изградба на две
прифатилишта за бездомни животни“
Се објавува Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Изградба на две
прифатилишта за бездомни животни“,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-763/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
8.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за утврдување на приоритет на Проект за
“Изградба на две прифатилишта за
бездомни животни“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект за
„Изградба на две прифатилишта за
бездомни животни“.
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Член 2
Со утврдениот приоритет на Проект
за „Изградба на две прифатилишта за
бездомни животни“ ќе се аплицира на
Јавниот повик за прибирање на предлог
проекти за развој на планските региони за
2018 година, според Законот за рамномерен
регионален развој (Службен весник на
Република
Македонија
бр.63/07)
за
користење на средства за финансирање на
проекти од Буџетот на Министерството за
локална самоуправа, Биро за регионален
развој, од Програмата за рамномерен
регионален развој за 2018 година.
Член 3
Носител на проектот е Општина
Струмица, дел од средствата за реализација
на овој проект се сопствено учество и се
предвидени во Буџетот на Општина
Струмица за 2018 година, со износ од
2.695.961,00 денари со ДДВ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Совет на општина Струмица
Бр.08-763/1
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за нови вработувања во ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2018 година
Се објавува Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за нови вработувања во ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-764/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
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Службен гласник на општина Струмица

9.
Врз основа на член член 30 став 5 од
Законот за административни службеници

(„Службен

весник

на

Република

Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
5/16, 142/16 и 11/18), 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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за нови
вработувања во ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2018 година
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за нови вработувања
согласно Годишниот план за вработување за
2018 година во ЈПКД „Комуналец“ Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-764/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката за авто-такси превоз на патници
на подрачјето на општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена на
Одлуката за авто-такси превоз на патници
на подрачјето на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2018
година.
Бр.09-765/2
31.01.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

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

бр. 1

20.01.2017 год.

10.
Врз основа на член 53 и 54 од
Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13,
187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15,
124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) и член
20 став 1 точка 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и
1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патници на подрачјето на
општина Струмица
Член 1
Во Одлуката за авто-такси превоз на
патници на подрачјето на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 21/10, 12/12, 28/12, 21/13, 14/14, 16/14,
15/15 и 1/17) во член 52 зборовите: „ќе се
применува од 01.01.2018 година“ се
заменуваат со зборовите: „ќе се применува
од 01.01.2019 година“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-765/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
парична помош на Милица и Олга Грнчарови
од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Милица и
Олга Грнчарови од Струмица, донесена на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-766/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

31.01.2018 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица
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11.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Милица и Олга Грнчарови од Струмица

12.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за доделување финансиски средства на
Георги Трајков од Струмица

Член 1
На Милица Грнчарова и Олга
Грнчарова, им се доделува парична помош
од по 50.000,00 денари или во вкупен нето
износ од 100.000,00 денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар во
семејната куќа на ул. „Огражден“ бр. 2, во
Струмица .
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица
за 2018 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Член 1
На Георги Трајков од Струмица му се
доделуваат финансиски средства во нето
износ од 100.000,00 денари, за набавка на
музички инструмент – концертна класична
гитара.
Член 2
Доделените финансиски средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2018 година и да се
трансферираат на трансакциона сметка на
Георги Трајков од Струмица, ул. „5-ти
Ноември“ бр. 195.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Бр.08-766/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
финансиски средства на
Георги Трајков од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување финансиски средства на Георги
Трајков
од
Струмица,
донесена
на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-767/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

Бр.08-767/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
финансиски средства на Драги Арабаџиев
од с. Сарај
Се
објавува
Одлуката
за
доделување финансиски средства на Драги
Арабаџиев од с. Сарај, донесена на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-768/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

13.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Одлука
за доделување финансиски средства на
Драги Арабаџиев од с. Сарај
Член 1
На Драги Арабаџиев од с. Сарај бр.
17 му се доделуваат финансиски средства
во нето износ од 30.000,00 денари, за
транспорт на посмртни останки на неговиот
зет Илчо Митревски од Кочани, починат во
сообраќајна несреќа во Италија.
Член 2
Доделените финансиски средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2018 година и да се
трансферираат на трансакциона сметка на
Драги Арабаџиев од с. Сарај бр. 17.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-768/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување, избор и именување на
преставник на вработените и претставници
на родителите во Управниот одбор на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување, избор и именување на
преставник на вработените и претставници
на родителите во Управниот одбор на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесено
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-769/2
31.01.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

бр. 1

20.01.2017 год.

14.
Врз основа на член 114 став 8, 16 и
17 и член 115 став 1 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 и 163/17) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Решение
за разрешување, избор и именување на
преставник на вработените и
претставници на родителите во
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица
1. Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради истек на
мандат, се разрешува претставникот на
вработените во установата:
- Љубица Точевска
2. Во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, за претставник
на вработените од установата на предлог
од стручниот совет, се избира:
- Љубица Точевска
3. Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради истек на
мандат, се разрешуваат претставниците на
родителите на децата:
- Џоко Ристевски; и
- Илија Златков.
4. Во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, за претставници
од родителите на децата на предлог од
Советот на родители, се именуваат:
- Џоко Ристевски; и
- Лиљјана Кировска .
5.Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-769/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

31.01.2018 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
дополнување на Решението за
разрешување и избор на членови во
Организациониот одбор на Струмичкиот
карневал
Се
објавува
Решението
за
дополнување
на
Решението
за
разрешување и избор на членови во
Организациониот одбор на Струмичкиот
карневал, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-770/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
15.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Решение
за дополнување на Решението за
разрешување и избор на членови во
Организациониот одбор на Струмичкиот
карневал
1. Во Решението за разрешување и
избор на членови во Организациониот одбор
на Струмичкиот карневал („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 23/ во точка 2 - Во
Организациониот одбор на Струмичкиот
карневал се избираат, по алинеја 7 се
додаваат три нови алинеи:
-

Панче Беџовски
Катерина Милушева и
Томе Лазаров.

3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-770/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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
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гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на членови во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на членови во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-771/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
16.
Врз основа на член 17 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 20
од
Статутот
на
општина
Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување на членови
во Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
1. Од
должноста
членови
во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, поради истек на мандат, се
разрешуваат: Ристо Пецев, Митко Коцев,
Благој Митров и Ристо Бонев.
2. За членови во Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именуваат:
- Ристо Бонев,
- Борис Стојанов,
- Миле Милановиќ,
- Софче Димитријева, и
- Стојан Иванов.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-771/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
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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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на членови на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на членови на
Надзорниот
одбор
за
контрола
на
материјално – финансиското работење на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-772/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
17.
Врз основа на член 26 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 и 39/16) и член 20
од
Статутот
на
општина
Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување на членови
на Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица
1.Од
должноста
членови
на
Надзорниот
Одбор
за
контрола
на
материјално – финансиското работење на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради истек
на мандат, се разрешуваат: Миле Тасев,
Драги Гошев, Митко Бујуклиев, Лазо
Георгиев и Невенка Стојанова.
2.За членови на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското
работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
се именуваат:
- Живорад Ќурќиев,
- Гордана Ќосева,
- Љиља Манинска,
- Ристо Годев, и
- Иван Вета

бр. 1

20.01.2017 год.

3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-772/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за приклу-чување
корисници на дистрибутивната гасоводна
мрежа за 2018 година на ЈПЕД „Струмица –
Гас“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за приклучување
корисници на дистрибутивната гасоводна
мрежа за 2018 година на ЈПЕД „Струмица –
Гас“ Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-773/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
18.
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 и 39/16), 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 и
1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Ценовникот за
приклучување корисници на
дистрибутивната гасоводна мрежа за
2018 година на ЈПЕД „Струмица – Гас“
Струмица
1. Се
дава
согласност
на
Ценовникот за приклучување корисници на
дистрибутивната гасоводна мрежа за 2018
година, бр. 01-45/1 од 15.01.2018 година,
донесен од Управниот одбор на ЈПЕД

31.01.2018 год.

бр. 1

Службен гласник на општина Струмица

„Струмица - Гас“ Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-773/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2018 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-774/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р
.................................
19.
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 и 39/16), 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 и
1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
вработените во ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2018 година
1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за утврдување на висината на
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вредноста на бодот за пресметување на
платите
на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018
година, бр. 02-105/6 од 17.01.2018 година,
донесена од Управниот одбор на ова
претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-774/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Информацијата за состојбата на јавната
безбедност и безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина
Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2017
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Информацијата за состојбата
на јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот на патиштата на подрачјето на
општина Струмица за периодот 01.07 –
31.12.2017 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2018 година.
Бр.09-775/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
20.
Врз основа на член 25 од Законот за
полиција („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14,
33/20, 31/16, 106/16 и 120/16), 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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе

Стр. 16
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Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Струмица за
периодот 01.07 – 31.12.2017 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Струмица за
периодот 01.07 – 31.12.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-775/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 21/10 и 1/15), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за извршените работни
задачи на Територијалната професионална
противпожарна единица - Струмица за 2017
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална противпожарна единица Струмица за 2017 година, донесен на

бр. 1

20.01.2017 год.

седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 30.01.2018 година.
Бр.09-776/2
Општина Струмица
31.01.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
21.
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 и 1/15),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 30.01.2018 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
извршените работни задачи на
Територијалната професионална
противпожарна единица - Струмица за
2017 година
1. Се
усвојува
Извештајот
за
извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална
противпожарна единица – Струмица за 2017
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-776/1 Совет на општина Струмица
30.01.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
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