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6.
Врз основа на член 35 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од
Статутот на општина Струмица (“Службен
гласник на општина Струмица” број 4/03,
2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна
презентација на АУП за дел од Блок 15,
за промена на граници помеѓу ГП 15.2,
ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина
Струмица
Член 1
Се организира јавна анкета и јавна
презентација на АУП за дел од Блок 15, за
промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП
15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина
2
Струмица, со површина од 3611,62м кој
граничи:
- од северната страна со КП 2130/1, КО
Струмица;
- од западната страна со ул.„Климент
Охридски”;
- од источната страна со новопланирана
ул. „2";
- и од јужната страна со ул. „Крушевска
Република".
Член 2
Одлуката за организирање на
јавна анкета и јавна презентација ќе биде
објавена на огласната табла на Општина
Струмица, во Секторот за урбанизам и
комунални работи , на ВЕБ страницата на
Општина Струмица – е-урбанизам, во
Службен гласник на општина Струмица и
во две јавни гласила.
Член 3
Јавната анкета ќе трае од
04.02.2020 година до 10.02.2020 година,а
јавната презентација ќе се одржи на ден
05.02.2020 година во 11:00 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.
Член 4
АУП за дел од Блок 15, за промена
на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП
15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица, ќе
биде изложен во просториите на Секторот
за урбанизам и комунални работи
ул.”Ленинова” бр.34.
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Член 5
Заинтересираните
граѓани
и
правни лица во предвидениот рок преку
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
”Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.09-539/2
Општина Струмица
28.01.2020 год
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
7.
Врз основа на член 35 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15,
31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од
Статутот на општина Струмица (“Службен
гласник на општина Струмица” број број
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и
16/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за дел од Блок 15,
за промена на граници помеѓу ГП 15.2,
ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина
Струмица
1. Се формира Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за дел од Блок 15, за
промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП
15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина
2
Струмица, со површина од 3611,62м во
состав:
-

Софија Ристова - Раководител на
Одделението за урбанизам,
Томе Тимов - претставник на
изготвувачот на планот,
Александра
Едровска
дипломиран архитект, надворешен
член.

2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната анкета од 04.02.2020
година до 10.02.2020 година, а јавната
презентација на ден 05.02.2020 година во
11:00 часот во просториите на Секторот за
урбанизам
и
комунални
работи
ул.”Ленинова” бр.34.
.
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3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.09-539/3
Општина Струмица
28.01.2020 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за платите на државните
службеници за 2020 година
Се објавува Одлуката за измена
на Одлука за утврдување на вредноста на
бодот
за платите на државните
службеници за 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-612/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
8.
Врз основа на член 88 став 2 од
Законот за административни службеници
(“Службен весник на РМ” бр. 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16 142/16 и 11/18) 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
29.01.2020 година, донесе
Одлука
за измена на Одлука за утврдување на
вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2020 година
Член 1
Во Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот
за платите на
државните службеници за 2020 година
бр.08-10018/1 од 25.12.2019 година

бр. 2

31.01.2020 год.

(„Службен гласник на општина Струмица
број 30/19), член 1 се менува и гласи:
„Вредноста
на
бодот
за
утврдување на платите на државните
службеници за 2020 година,
изнесува
81,6 денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08- 612/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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 локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за
доделување еднократна парична помош
за новороденче на подрачјето на
Општина Струмица во 2020 година
Се
објавува
Одлуката
за
доделување еднократна парична помош
за новороденче на подрачјето на Општина
Струмица во 2020 година, донесена на
седницата на Советот на Општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр. 09-613/2
30.01.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

..........................................
9.
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 29.01.2020 година, донесе:

31.01.2020 год.

бр. 2

Одлука
за доделување еднократна парична
помош за новороденче на подрачјето
на Општина Струмица во 2020 година
Член 1
Со оваа Oдлука се утврдува право
на доделување на еднократна парична
помош од Буџетот на општина Струмица,
за
2020 година за новороденче со
постојано живеалиште на родителот на
подрачјето на Општина Струмица во нето
износ од 3.000,оо денари
Член 2
Право на еднократна парична
помош
за новороденче
има мајка
родилка која родила едно или повеќе
живородени деца (близнаци, тројка или
повеќе) при раѓање.
По
исклучок
правото
на
еднократна парична помош може да ја
оствари и таткото новороденчето.
Член 3
За остварување на правото на
еднократна
парична
помош
за
новороденче се поднесува барање до
Градоначалникот на општина Струмица,
најдоцна до наполнети три месеци живот
на детето.
Барањата кои се поднесени по
третиот месец од раѓањето на детето
нема да бидат предмет на разгледување.
.Член 4
Со барањето за остварување на
еднократна парична
помош
за
новороденче се приложуваат следните
документи:
- Лични карти од мајката и таткото
на новороденчето (копија).
- Извод од матичната книга на
родените за детето (копија)
- Трансакционна сметка.
- Своерачна изјава за постојан
престој на подрачјето на Општина
Струмица.
Член 5
Еднократната парична помош за
новороденче, врз основа на приложената
документација
ја
доделува
Градоначаникот на општина Струмица со
поединечно Решение.
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Член 6
Средствата за оваа намена ќе се
издвојуваат од Буџетот на општина
Струмица за 2020 година, поточно од
потпрограмите АО – Совет; ЕО –
Општинска Администрација и ДО –
Градоначалник.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-613/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на Виктор
Папучаров од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Виктор
Папучаров од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-614/2
30.01.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

...........................................
10.
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 29.01.2020 година, донесе

Стр. 6
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31.01.2020 год.

Одлука
за доделување парична помош на
Виктор Папучаров од Струмица

21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 29.01.2020 година, донесе

Член 1
На
Виктор
Папучаров
од
Струкмица му се доделува парична помош
во вкупен нето износ 60.000,00 денари,
како помош за настанат пожар.

Одлука
за доделување парична помош на
Живанка Тенкова од Костурино

Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2020 година и да се
трансферираат на доставена од нивна
страна трансакциска сметка.

На Живанка Тенкова од Костурино
и се доделува парична помош во вкупен
нето износ 60.000,00 денари, како помош
за лекување.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-614/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош
на Живанка Тенкова од Костурино
Се објавува Одлуката за доделување
парична помош на Живанка Тенкова од
Костурино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-615/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Член 1

Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2020 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“.
Бр.08-615/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица за 2020 година

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,

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на максималниот износ на
вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и
на директорот на ЈОУДГ „Детска радост“-

31.01.2020 год.

бр. 2

Струмица за 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-616/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
12.
Врз основа на член 166 - з од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015,
27/2016, 163/2017, 21/2018 и 198/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019 и
275/2019).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 30.01.2020 година,
донесе
Одлука
за утврдување на максималниот износ
на вредноста на бодот за
пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица за 2020 година
Член 1
Максималниот износ на вредноста
на бодот за пресметување на платите на
давателите на
јавните услуги и
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за периодот од 01.01.2020
година до 31.12.2020 година, изнесува
81,6 денари
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-616/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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
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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 Одлуката за утврдување
на вредноста на бодот за пресметување
на платите на јавните службеници
вработени во ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2020 година
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на јавните
службеници вработени во ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2020 година,
одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-617/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
13.
Врз основа на член 88 став 3 од
Законот за административни службеници
(“Службен весник на РМ” бр. 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) 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
29.01.2020 година, донесе
Одлука
за утврдување на вредноста на бодот
за пресметување на платите на јавните
службеници вработени во ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица за 2020
година
Член 1
Вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на јавните
службеници вработени во ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за периодот од
01.01.2020 година до 31.12.2020 н година
изнесува 81,60 денари
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.09-617/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за ажурирање
на Процената на загрозеност на
подрачјето на Општина Струмица од сите
ризици и опасности за 2020 година
Се
објавува
Одлуката
за
ажурирање на Процената на загрозеност
на подрачјето на Општина Струмица од
сите ризици и опасности за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.
Бр.09-618/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
14.
Врз основа на член 5 од Законот
за управување со кризи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 29/05,
36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член
14 став 1 од Уредбата за Методологијата
за изработка на процената на загрозеност
на безбедноста на Република Македонија
од сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување
и ажурирање, како и определувањето на
субјектите во системот за управување со
кризи на кои им се доставува целосна или
извод од процената („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 13/11) 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
29.01.2020 година, донесе
Одлука
за ажурирање на „Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности“
за 2020 година
Член 1
Да се ажурира Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности.

бр. 2

31.01.2020 год.

Член 2
Регионалниот
центар
за
управување со кризи Струмица да ги
координира активностите за ажурирање
на
Процената
на
загрозеност
на
подрачјето на Општина Струмица од сите
ризици и опасности.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-618/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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 локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2125/3 и дел од КП 1016/1 КО
Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП
бр.2125/3 и дел од КП 1016/1 КО
Просениково, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Општина Струмица
Бр. 09-619/2
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
15.
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 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

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 29.01.2020 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.2125/3 и дел од
КП 1016/1 КО Просениково
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
доградба на станбена куќа (зграда бр.1) и
помошен објект (зграда бр.2), кои се
наоѓаат на КП бр.2125/3 и дел од КП
1016/1 КО Просениково.
Објектот на на КП бр.2125/3 и дел
од КП 1016/1 КО Просениково, според
УПС за село Просениково се наоѓа вон
градежниот опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-619/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
……………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр.2573 КО
Банско
Се
објавува
Одлуката
утврдување потреба од донесување
урбанистичко планска документација
проширување на плански опфат за
бр.2573
КО
Банско,
донесена

за
на
за
КП
на
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седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр. 09-620/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
…………………………
16.
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 и 190/17),
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 29.01.2020 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.2573 КО
Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
станбена куќа (зграда бр.1) и станбена
куќа (зграда бр.2), кои се наоѓаат на КП бр.
.2573 КО Банско.
Објектот на КП бр. .2573 КО
Банско, според УПС за село Банско се
наоѓа дел вон градежниот опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-620/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
………………………………
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
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Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
501 КО Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП
бр.501 КО Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр. 09-621/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
17.
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 и 190/17),
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 29.01.2020 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.501 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.501
КО Просениково, во сопственост на Томе
Николов од с.Просениково бр.42.
Објектот на КП бр. 501 КО
Просениково,
според
УПС
за
с.

бр. 2

31.01.2020 год.

Просениково. се наоѓа вон градежниот
опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-621/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.
Бр. 09-622/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
18.
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 и 190/17),
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 29.01.2020 година,
донесе:

31.01.2020 год.

бр. 2
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7669/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица во
сопственост на
Блажо Доневски од
Струмица.
Според ДУП за град Струмица,
објектот на КО Струмица, се наоѓа во зона
со бесправно изградени објекти и е до
ободниот канал, а со дел навлегува и во
заштитно зеленило.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-622/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан 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(„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 Решението за измена и
дополнување на Решението за
разрешување и именување на
претседател и членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата
Се објавува Решението за измена
и дополнување на
Решението за
разрешување
и
именување
на
претседател и членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-623/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
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19.
Врз основа на член 372 од Законот
за безбедност на сообраќајот на
патиштата
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 169/15,
226/2015, 55/16,11/18, 83/18), 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
29.01.2020 година, донесе:
Решение
за измена и дополнување на Решението
за разрешување и именување на
претседател и членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата
1.
Од Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
се разрешува членот: Оливер Ристов;
2. Во Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
за членови се именуваат: Марјан Димчев
и Наце Лазаров; и
3. Ова Решение влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина
Струмица.
Бр.08-623/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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(„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 Решението за
именување на претставник на Општина
Струмица во управниот одбор на ЈЗУ
„Здравствен дом“ - Струмица
Се
објавува
Решението
за
именување на претставник на Општина
Струмица во управниот одбор на ЈЗУ
„Здравствен дом“ - Струмица, донесено на
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седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ –
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-624/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................

Бр.09-625/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

20.
Врз основа на член 100 и член 101
од Законот за здравствената заштита
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“
бр.
43/2012,
145/2012,
87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015,
192/2015,
17/2016,37/2016,
20/2019, 101/2019, 153/2019, 180/2019 и
275/2019), 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
и 16/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.01.2020 година,
донесе:
Решение
за именување на претставник на
Општина Струмица во управниот одбор
на ЈЗУ „Здравствен дом“ - Струмица

21.
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, 39/16,
64/18 и 35/19), 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
29.01.2020 година, донесе:

1.
За претставник на Општина
Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ
„Здравствен дом“ – Струмица се именува:
Јане Араников- специјалист анестезиолог
од Струмица.
2. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“
Бр.08-624/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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(„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 Решението за
разрешување и именување на членови во
Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ –
Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на членови во

Решение
за разрешување и именување на
членови во Управниот одбор на ЈП
„Паркиралишта“ – Струмица
1. Од
Управниот одбор на ЈП
„Паркиралишта – Струмица” поради истек
на мандатот се разрешуваат: Костадин
Сувариев,
Славе
Глигоров,
Ѓорѓи
Стојков,Никола Чачо и Гонце Китановска.
2. Во Управниот одбор на ЈП
„Паркиралишта – Струмица”
се
именуваат:
- Гонце Китановска,
- Никола Чачо,
- Ѓорѓи Стојков,
- Славе Глигоров, и
- Костадин Сувариев.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“
Бр.08-625/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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(„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

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на членови во
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење на
ЈП „Паркиралишта“ – Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на членови во
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење на
ЈП „Паркиралишта“ – Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-626/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
22.
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, 39/16, 64/18 и 35/19), 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
29.01.2020 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување на
членови во Надзорниот одбор за
контрола на материјално –
финансиското работење на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица
1. Од Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското
работење
на
ЈП
„ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица, поради истек на
мандатот се разрешуваат: Павлина
Волкановска, Васко Чамовски, Миле
Милановиќ,
Емилија
Најданова
и
Александра Туфекчиева;
2. За членови на
Надзорниот
одбор за контрола на материјално –
финансиското
работење
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица се
именуваат:
- Александра Туфекчиева,
- Емилија Најданова,
- Миле Милановиќ,
- Васко Чамовски, и
- Павлина Волкановска.
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3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“
Бр.08-626/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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(„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 Решението за
разрешување и именување на член во
Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ –
Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на член во
Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ –
Струмица, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-627/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

23.
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, 39/16,
64/18 и 35/19), 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 и
16/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.01.2020 година,
донесе:
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Решение
за разрешување и именување на член во
Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ –
Струмица
1. Од Управен одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, се разрешува Стојан
Иванов од Струмица;
2. За член во Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“- Струмица, се именува:
Михаил Тимов – дипломиран економист од
Струмица;
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-627/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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(„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

Бр.09-628/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
24.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 05/02) и
член 20 став 1 точка 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 и 16/19, Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 29.01.2020 година, донесе:

31.01.2020 год.

Програма
за работа на Советот на општина
Струмица за 2020 година
Општ дел
Програмата за работа на Советот
на општина Струмица во 2020 година, се
базира на надлежностите на Советот
пропишани со Уставот на Република
Македонија,
Законот
за
локална
самоуправа и другите закони кои се
однесуваат на функционирањето на
локалната самуправа како и Статутот на
oпштина Струмица
и
Деловникот за
работа на Советот на општина Струмица.
Програмата овозможува основни
насоки по кои ќе се раководи Советот,
обезбедува транспарентност, но и простор
за нејзино проширување и дополнување
од овластени предлагачи и
други
заинтересирани субјекти и поединци.
Посебен дел
Јануари – јули 2020 год.

1. Информација

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за работа на
Советот на општина Струмица за 2020
година
Се објавува Решението за измена
и дополнување на
Решението за
разрешување
и
именување
на
претседател и членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
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2.

3.

за
јавната
безбедност и безбедноста во
сообраќајот на подрачјето на
општина Струмица за втората
половина од 2019 година
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
Завршна сметка на Буџетот на
општина Струмица за 2019
година;
Изработува:
Сектор
за
финансиски прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмицa
Извештај за реализација на
Програмата за уредување на
градежното
земјиште
на
подрачјето
на
Општина
Струмица за 2019 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

31.01.2020 год.
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4. Извештај

за реализација на
Годишната
програма
за
изградба,
реконструкција,
одржување и заштита
на
локални патишта и улици на
територијата
на
Општина
Струмица за 2019 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

5. Извештај

за реализација на
Програмата за одржување на
јавното
осветлување
на
подрачјето
на
општина
Струмица за 2019 година;
Изработува: ЈП „Паркиралишта –
Струмица“
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
за реализација на
Програмата
за изработка на
урбанистички
планови
во
Општина Струмица за 2019
година;
Изработува:
Одделение
за
урбанизам
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

9. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа
на културата во 2019 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица

10. Извештај

за
реализација
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа
на спорт и млади во 2019
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица

6. Извештај

11. Извештај

7. Извештај

12. Извештај

8. Извештај

13. Извештај

за реализација на
Програмата за одржување на
јавното
зеленило
во
2019
година;
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
за реализација на
Програмата за одржување на
јавната чистоќа во 2019 година;
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Струмица
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за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа
на локалниот економски развој и
туризмот во 2019 година
Изработува: Сектор за локален
економски развој и заштита на
животната средина
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита во 2019
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува:
Комисија
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина
Струмица

за реализација
Програмата за активностите
општина
Струмица
поддршката на НВО секторот
2019 година;

на
на
за
во
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Изработува: Сектор за локален
економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

14. Извештај

за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа
на заштитата и спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2019
година;
Изработува: Одделение за општи
и правни работи и ТППЕ –
Струмица.
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица

15. Извештај

за реализација на
Програмата за подготовка и
реализација на Струмичкиот
карневал во 2019 година;
Изработува:
Организациониот
одбор на Струмичкиот карневал;
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт; и
Комисија за општествени дејности;
Усвојува: Совет на општина
Струмица

16. Извештај

за реализација на
Програмата за
одржување и
заштита на локални патишта и
улици
на
територијата
на
општина Струмица за 2019/2020
година во зимски услови;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

17. Квартални

извештаи
за
извршувањето на Буџетот на
општина Струмица
во 2020
година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува: Комисија за
финансии, буџет и локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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18. Извештај за работата на ЈПКД

“Комуналец” за 2019 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

19. Финансов извештај за работата
на ЈПКД “Комуналец” со Завршна
сметка за 2019 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

20. Извештај за работата на ЈП

“Паркиралишта-Струмица”
за
2019 година;
Изработува: ЈП “Паркиралишта Струмица” Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

21. Финансов извештај за работата

на ЈП “Паркиралишта - Струмица
” со Завршна сметка за 2019
година;
Изработува: ЈП „Паркиралишта”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

22. Извештај за работата на ЈП

“Струмица-гас” за 2019 година;
Изработува: ЈП “Струмица гас“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

31.01.2020 год.
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23. Финансов извештај за работата

на ЈП “Струмица-гас” со Завршна
сметка за 2019 година;
Изработува: ЈП „Струмица - гас”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица

24. Годишни завршни сметки на

Средните општински училишта
за 2019 година и тоа:

- Средно општинско училиште
“Јане Сандански” Струмица;
- Средно општинско училиште
“Димитар Влахов” Струмица,
- Средно општинско училиште
“Никола Карев“ Струмица
Изработуваат: Училиштата
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
25.Годишни завршни сметки на
Основните општински училишта и
предучилишни установи за 2019
година и тоа:
- ООУ
“Никола
Вапцаров”
Струмица;
- ООУ
“Сандо
Масев”
Струмица;
- ООУ
“Видое
Подгорец”
Струмица;
- ООУ
“Маршал
Тито”
Струмица;
- ООУ “Даме Груев” Куклиш;
- ООУ
“Маршал
Тито”
Муртино;
- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса;
- ООУ “Св. Кирил и Методиј”
Дабиле;
- ООУ
“Герас
Цунев”
Просениково;
- Основното
музичко
училиште
“Боро
Џони”
Струмица;
- ЈОУДГ
“Детска
радост”
Струмица
Изработуваат:
Училиштата
и
ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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26.Извештај за работата со
годишна завршна сметка на Дом
за деца и
млади “Благој
Мучето”
Струмица
за
2019
година;
Изработува: Дом за деца и млади
“Благој Мучето”
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој и Комисија за
култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина
Струмица
27.Извештај за работата со
Годишна завршна сметка на ЛУБ
“Благој
Јанков - Мучето”
Струмица, за 2019 година;
Изработува: ЛУБ “Благој Јанков
Мучето” Струмица
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој и Комисија за
култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина
Струмица
28.Буџетски календар за
подготовка на Буџетот на
општина Струмица во 2021
година;
Изработува:
Сектор
за
финансиски прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
29.Информација
за
јавната
безбедност и безбедноста во
сообраќајот на подрачјето на
општина Струмица за првите
шест месеци од 2020 година
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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Септември – декември 2020 г.
1.Квартални
извештаи
за
извршувањето
на
Буџетот
на
општина Струмица во 2020 година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет
на општина
Струмица
2.Извештаи за работа на средните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2019/2020 година и тоа:
- СОУ
“Јане
Сандански”
Струмица
- СОУ
“Димитар
Влахов”
Струмица,
- СОУ
“Никола
Карев”
Струмица.
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
3.Извештаи за работа на основните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2019/2020 година и тоа:
- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
Извештај
за
работа
на
Основното музичко училиште
“Боро Џони”
Струмица во
учебната 2019/2020 година;
Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
-

4. Извештај за работа на ЈОУДГ
“Детска радост” – Струмица во
учебната 2019/2020 година;
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” –
Струмица
Разгледува: Комисија за
култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
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5.Предлог - Годишни програми за
работа
на
општинските
средни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2020/2021 година и тоа:
- СОУ “Јане Сандански” Струмица;
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица;
- СОУ “Никола Карев” Струмица;
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
6.Предлог-Годишни програми за
работа
на
општинските
основни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2020/2021 година и тоа:
- ООУ “Никола Вапцаров”
Струмица;
- ООУ “Сандо Масев” Струмица
- ООУ “Видое Подгорец”
Струмица,
- ООУ “Маршал Тито” Струмица,
- ООУ “Даме Груев” Куклиш,
- ООУ “Маршал Тито” Муртино,
- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ООУ “Св. Кирил и Методиј”
Дабила,
- ООУ “Герас Цунев” Просениково
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
7. Предлог-Годишна програма за
работа на Основно музичко
училиште “Боро Џони”
Струмица за учебната 2020/2021
година;
Изработува: ОМУ “Боро Џони”
Струмица
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
8. Предлог-Годишна програма за
работа на
ЈОУДГ
“Детска
Радост” - Струмица за учебната
2020/2021 година;
Изработува: ЈОУДГ “Детска
радост” – Струмица
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
9. Програма за
одржување и
заштита на локални патишта и
улици на територијата на
општина Струмица за 2020/2021
година во зимски услови;
Изработува: Одделение за
комунални работи

31.01.2020 год.
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Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
10. Програма за работа на ЈПКД
“Комуналец” за 2021 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
11. Програма
за работата на ЈП
“Паркиралишта-Струмица”
за
2021 година;
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
12. Програма
за работата на ЈП
“Струмица-гас” за 2021 година;
Изработува: ЈПКД “Струмица-гас”
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
13. Програма за уредување на
градежното
земјиште
на
подрачјето
на
општина
Струмица за 2021 година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
14. Програма
за
изградба,
реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и
улици
на
територијата
на
општина Струмица за 2021
година;
Изработува:
Одделение
за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
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заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
15. Програма
за
Јавното
осветлување
на
општина
Струмица за 2021 година;
Изработува: Одделение за
комунални работи
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
16. Програма за донесување на
урбанистички
планови
на
подрачјето
на
Општина
Струмица во 2021 година;
Изработува:
Одделение
за
урбанизам
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува : Совет на општина
Струмица
17. Програма за одржување на
јавната чистоќа во 2021 година;
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Разгледува:
Комисија
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Совет на општина
Струмица
18. Програма за активностите на
Општина Струмица од областа
на културата во 2021 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица

19. Програма за активностите на
Општина Струмица во областа
на спорт и млади во 2021
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за култура
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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20. Програма за активностите на
општина Струмица во областа
на локалниот економски развој
и туризмот во 2021 година
Изработува:
Одделение
за
локален економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
21. Програма за активностите на
општина Струмица за областа
на социјалната заштита во 2021
година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува:
Комисија
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина
Струмица
22. Програма за активностите на
општина
Струмица
за
поддршката на НВО секторот во
2021 година;
Изработува:
Одделение
за
локален
економски развој
Разгледува:
Комисија
за
финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
23. Програма за активностите на
Општина Струмица во областа
на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2021
година;
Изработува: Одделение за општи
и правни работи и ТППЕ Струмица
Разгледува: Комисија за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Совет на општина
Струмица
24. Програма
–
календар
за
одбележување на празници и
манифестации во 2021 година;
Изработува: Одделение за јавни
дејности
Разгледува: Комисија за
општествени дејности
Усвојува: Совет на општина
Струмица
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25. Програма за реализацијата на
Струмички карневал – 2021 год.
Изработува:
Организационен
одбор на Струмичкиот карневал
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина
Струмица
26. Предлог-Буџет
на
општина
Струмица за 2021 година;
Изработува:
Сектор
за
финансиски прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
27. Предлог-Одлука за извршување
на
Буџетот
на
општина
Струмица за 2021 година;
Изработува: Сектор за финансиски
прашања
Разгледува:
Комисија
за
финансии, буџет и локален економски
развој
Усвојува: Совет на општина
Струмица
28. Програма за работа на Советот
на општина Струмица за 2021
година.
Изработува: Комисија за изработка
на Предлог-Програмата
Разгледува: Комисија за изработка
на Предлог-Програмата
Усвојува: Совет на општина
Струмица

III.

Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа
на Советот на општина Струмица во 2020
година ја регулира нормативната дејност
на Советот односно донесување на
програми, одлуки, решенија и заклучоци
од надлежност на Советот, како и акти за
усогласување со постојните прописи и
прописите што ќе бидат донесени во текот
на 2020 година од страна на државните
органи.
Материјалите
утврдени
со
Програмата и другите акти
по кои
Советот ќе се произнесува во текот на
2020 година претходно ќе ги разгледуваат
комисиите при Советот на општина
Струмица,
согласно надлежностите
утврдени со Статутот на општина
Струмица.

31.01.2020 год.
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IV. Завршен дел
За извршување на Програмата се
задолжуваат предлагачите, изготвувачите
и сите останати учесници, да се
придржуваат на роковите утврдени со
Програмата.
Во текот на 2020 година, Советот
на општина Струмица ќе ги разгледува и
сите дополнителни прашања што ќе
произлезат од тековното работење.
Програмата за работа на Советот
на општина Струмица за 2020 година,
влегува во сила со денот на објавувањето
во
“Службен гласник на општина
Струмица”.

Бр.08-628/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Oпштина Струмица за 2020
година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Oпштина Струмица за 2020
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-629/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
25.
Врз основа на 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, 190/16 и „Сл.
весник на РСМ” 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 став 1 точка 12 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 29.01.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 30/19) се вршат следните измени и
дополнувања:
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1. Во глава V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по
населби и зони:
Во точка:
Р.
б.

6.4. Класа на намени Г- производство,
дистрибуција и сервиси

1.
2.
3.
4.

Г1- тешка и загадувачка индустрија
Г2- лесна и незагадувачка индустрија
Г3- сервиси
Г4- стоваришта

По точка 13 се додаваат:
„14. Во текот на 2020 година,
делумно се ослободуваат од плаќање
на
надоместок
за
уредување
на
градежното земјиште во износ од 8,5%
од утврдениот комунален надоместок,
инвеститорите кои
ќе инвестираат во
изградба и оджување на природни зелени
кровови.
Природните
зелени
кровови
преставуваат уредени катчиња
на
крововите од објектите, засадени со
природни растенија со вегетација
и со
уредени системи за одржување.
Во колку природниот зелен кров
престане да фукционира и биде заменет
со друг вид на кров сопственикот на
објектот е должен да го надомести делот
од средствата за кои е ослободен од
плаќање.
За природните зелени кровови се
води посебна евиденција, а надзор над
нивното
функционирање
ќе
врши
Одделението за инспекциски работи од
областа на урбанизмот, градежништвото
и комуналните дејности при Општина
Струмица.
15.Во текот на 2020 година,
целосно се ослободуваат од плаќање на
комунален надоместок за уредување на
градежно
земјиште,
објектите
за
алтернативна енергија – фотоволтаици,
кои инвеститорите ќе ги постават
на
крововите
на постоечките
или
новоизградените објекти.“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-629/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

коефициенти
Стои
0,05
0,05
0,05
0,05

Треба да стои
0,05
0,01
0,01
0,01

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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Измена и дополнување на
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Измена и дополнување на
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица за 2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.
Бр.09-630/2
30.01.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.......................................
26.
Врз основа на член 20-б став 1 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16,
35/18, 198/18, „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 29.01.2020 година,
донесе:

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Измена и
дополнување на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за 2020 година
1.Се дава согласност на Измената
и дополнувањето на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2020 година бр. 01-779/1 од
24.12.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-630/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
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 од 01.07.2019 до 31.12.2019
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 од 01.07.2019 до 31.12.2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.01.2020 година.
Бр.09-631/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................................
27.
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), 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“

стр. 23

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
29.01.2020 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019
година, бр. 22.26.5.1-7/250 од 16.01.2020
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-631/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
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 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за извршените
работни задачи на Територијалната
професионална противпожарна единица Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-632/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
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бр. 2

31.01.2020 год.

28.
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. 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 29.01.2020 година, донесе

29.
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. 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 29.01.2020 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
извршените работни задачи на
Територијалната професионална
противпожарна единица - Струмица за
2019 година

Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2019
година

1. Се усвојува Извештајот за
извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална
противпожарна единица – Струмица за
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-632/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.
Бр.09-633/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................

1. Се усвојува Годишниот
извештај на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-633/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2020 година
за
Се
објавува
Заклучокот
усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.
Бр.09-634/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

30.
Врз основа на член 374 од Законот
за
безбедност
на
сообраќајот
на
патиштата („Службен весник на Република
Македонија“
бр.
169/15,
226/2015,
55/16,11/18, 83/18), 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. 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
29.01.2020 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2020
година
1. Се усвојува Програмата за
работа
на
Општинскиот
совет
за
безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-634/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
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 2020 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“
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Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-635/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
31.
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, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.01.2020 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 2020 година
1. Се
дава
согласност
на
Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на
платите
на
вработените
во
ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за
2020 година, бр. 02-873/4 од 30.12.2019
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.08-635/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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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 ЈПЕД „Струмица-Гас “ Струмица за
2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените
во ЈПЕД „Струмица Гас “ Струмица за
2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-636/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
32.
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, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.01.2020 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈПЕД „Струмица гас “ Струмица за 2020 година
1.Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во ЈПЕД
„Струмица Гас “ Струмица за 2020 година,
бр. 02-58/6 од 21.01.2020 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.08-636/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………...

бр. 2

31.01.2020 год.

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. /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 Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за приклучување корисници на дистрибутивната
гасоводна мрежа за 2020 година на ЈПЕД
„Струмица – гас“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Ценовникот
за
приклучување
корисници
на
дистрибутивната гасоводна мрежа за 2020
година на ЈПЕД „Струмица – гас“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.01.2020 година.
Бр.09-637/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
33.
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, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.01.2020 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Ценовникот за
приклучување корисници на
дистрибутивната гасоводна мрежа за
2020 година на ЈПЕД „Струмица – гас“
Струмица
1. Се дава согласност на
Ценовникот за приклучување корисници
на дистрибутивната гасоводна мрежа за
2020 година, бр. 01-60/1 од 21.01.2020
година, донесен од Управниот одбор на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица;

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.08-637/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Видое Подгорец” Струмица

стр. 27

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-638/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Никола Вапцаров” Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Видое Подгорец” Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Никола Вапцаров” Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-638/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................

Бр.09-639/2
Општина
Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

34.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:

35.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:

Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица

Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Никола Вапцаров”
Струмица

1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица со број 01-460/1 од 20.12.2019
година.

1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица со број 01-801/1 од 20.12.2019
година.

Стр. 28
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-639/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Маршал Тито” Струмица
1.Се објавува Заклучокот за
давање позитивно мислење на Статутот
на ООУ„Маршал Тито” Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-640/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
36.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Маршал Тито”
Струмица
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Маршал Тито” Струмица
со број 01-614/8 од 27.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-640/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

бр. 2

31.01.2020 год.

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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Сандо Масев” Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Сандо Масев” Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-641/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
37.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Сандо Масев”
Струмица
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Сандо Масев” Струмица
со број 01-871/1 од 30.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-641/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

31.01.2020 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица
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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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Даме Груев” Куклиш

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Маршал Тито” Муртино

Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Даме Груев” Куклиш, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

1.Се објавува Заклучокот за
давање позитивно мислење на Статутот
на ООУ „Маршал Тито” Муртино, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-642/2
Општина
Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....................................
38.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Даме Груев” Куклиш
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Даме Груев” Куклиш со
број 01-492/1 од 30.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-642/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………

Бр.09-643/2
Општина
Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
39.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Маршал Тито”
Муртино
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Маршал Тито” Муртино
со број 01-499/1 од 24.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-643/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Стр. 30
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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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на
ООУ„Св. Кирил и Методиј” Дабиле

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Герас Цунев” Просениково

1.Се објавува Заклучокот за
давање позитивно мислење на Статутот
на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.

1.Се објавува Заклучокот за
давање позитивно мислење на Статутот
на ООУ „Герас Цунев” Просениково,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.01.2020
година.

Бр.09-644/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Бр.09-645/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
41.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:

40.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиле
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиле со број 01-31/1 од 13.01.2020
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-644/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….

Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Герас Цунев”
Просениково
1. Се дава позитивно мислење на
Статутот
на
ООУ„Герас
Цунев”
Просениково
со
број
01-521/4
од
27.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-645/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................

31.01.2020 год.
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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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Гоце Делчев” Вељуса

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООМУ
„Боро Џони” Струмица

1.Се објавува Заклучокот за
давање позитивно мислење на Статутот
на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-646/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
42.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Гоце Делчев”
Вељуса
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООУ„Гоце Делчев” Вељуса со
број 01-328/1 од 23.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-646/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………......

Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на ООМУ
„Боро Џони” Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-647/2
Општина
Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...................................
43.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник
на Република Северна Македонија“
бр.161/19) 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 29.01.2020 година,
донесе:
Заклучок
за давање позитивно мислење на
Статутот на ООМУ „Боро Џони”
Струмица
1.Се дава позитивно мислење на
Статутот на ООМУ„Боро Џони” Струмица
со број 01-316/1 од 03.12.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-647/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

Стр. 32
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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
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Предлог-Планот за
запишување на ученици во I година во
Средните општински училишта во
Општина Струмица за учебната
2020/2021 година
Се објавува Предлог-Планот за
запишување на ученици во I година во
Средните општински училишта во
Општина Струмица
за учебната
2020/2021 година донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-648/2
Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.......................................

бр. 2

31.01.2020 год.

44.

Врз основа на член 42 од Законот
за средното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006,
30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011,
42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015,
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18) 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
29.01.2020 година, донесе:

31.01.2020 год.
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Предлог- План
за запишување на ученици во прва година во општинските училишта во
општина Струмица во учебната 2020/21 година

Училишта:
Средно општинско училиште „ Јане Сандански “ Струмица
Во прва година имаат можност да се запишат вкупно 374 ученици распоредени во 11
паралелки на македонски наставен јазик, од кои во:
Гимназиско образование
-238 ученици распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик
Стручно образование
-136 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на економско правна и трговска струка, за профилот економски техничар.

Општина/Град
Средно општинско
училиште

Струмица
СОУ„Јане
Сандански“Струмиц
а
Предлог за учебната 2020/21 година
Вкупно
парале
лки

Вкупно
ученици

Паралелк
и на
мак.наст,
јазик

Ученици
на
мак.наст.
јазик

3

4

5

6

а) Гимназиско образование - вкупно

7

238

7

238

б) Стручно образование ( во
четиригодишно траење ) вкупно

4

136

4

136

4

136

4

136

Вид на образование

1

2

струка/сектор

образовен профил/
квалификација

Економска правна и
трговска

Економски техничар

в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно:
струка/сектор

образовен профил/
квалификација

г) Стручно образование( во реформирано
тригодишно траење) вкупно:
струка/сектор

образовен профил/
квалификација

Стр. 34
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Средно општинско училиште „Никола Карев “ Струмица

Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 578 ученици распоредени во 17 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно образование:

Општина/Град

Струмица

Средно општинско
училиште

СОУ „Никола Карев“
Струмица

Вид на образование

1

2

а) Гимназија
б) Стручно образование (во четиригодишно
траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Техничар за
компјутерско
управување
Машинска
Машински техничар за
моторни возила
Техничар за
Текстилна-кожарска
моделирање на облека
Текстилна-кожарска

Техничар за дизајн на
облека

Предлог за учебната 2020/21
година
Вкупно
паралелки

Вкупно
учени
ци

Паралелки
на
мак.наст,
јазик

Ученици
на мак.
наст. јазик

3

4

5

6

11

374

11

374

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34
34

1

34

1

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

Шумарскодрвопреработувачка

Електротехничаренергетичар
Електротехничар за
компјутерска техника и
автоматика
Техничар за патен
сообраќај
Техничар за транспорт
и шпедиција
Техничар за мебел и
ентериер

Градежно геодетска

Градежен техничар

1

34

1

34

Угостителско
туристичка/
Угостителство и
туризам

Угостителски техничар

1

34

1

34

6

204

6

204

Електротехничка

Сообраќајна

в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно:

струка/сектор

образовен
профил/квалификација

31.01.2020 год.
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Машинска

Автомеханичар /
Каросериски
механичар
(комбинирана )

1

34

1

34

Машинска

Инсталатер за греење
и климатизација

1

34

1

34

Електротехничка

Електромеханичар за
компјутерска техника и
технологија

1

34

1

34

Електротехничка

Електромеханичар

1

34

1

Електротехничка

Електричарелектромонтер на
електроенергетски
мрежи

1

34

1

34

Градежно -геодетска

Монтер за сува градба

1

34

1

34

17

578

17

578

34

г) Стручно образование (во реформирано
тригодишно траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Вкупно: а) +б) + в)+ г)

Стр. 36
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3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица
Во прва година ќе можат да се запишат 374 ученици распоредени во 11 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили :
Општина/Град

Струмица

Средно општинско
училиште со
ученички дом

СОУУД „ Димитар Влахов
“Струмица
Предлог за учебната 2020/21
година
Вкупно
парале
лки

Вкупно
учениц
и

Паралелк
и на мак.
наст,
јазик

Ученици
на мак.
наст.
јазик

3

4

5

6

9

306

9

306

1

34

1

34

2

68

2

68

1

34

1

34

Прехранбен техничар

2

68

2

68

Фармацевтски техничар

1

34

1

34

Медицинска сестра
Физиотерапевтски
техничар
в) Стручно образование (во тригодишно
образование) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
ЗемјодескоПолјоделец
ветеринарна
Хемиско-технолошка
Пекар
г) Стручно образование( во реформирано
тригодишно траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација

1

34

1

34

1

34

1

34

2

68

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34

ВКУПНО а) +б) + в)+ г )

11

374

11

374

Вид на образование

1

2

а) Гимназиско образование - вкупно
б) Стручно образование (во четиригодишно
траење) вкупно :
образовен
струка/сектор
профил/квалификација
Агротехничар
Земјоделско
ветеринарна
Хемискотехнолошка
Здравствена струка

Техничар за
фитомедицина
Техничар за
агроменаџмент

31.01.2020 год.
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4. Овoj Предлог - План се
доставува
до
Министерството
за
образование и наука, а се објавува во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-648/1 Совет на Општина Струмица
30.01.2020 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, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Методологијата за
утврдување на критериумите за
распределба на финансиски средства до
спортските здруженија и други правни
лица во областа на спортот од Општина
Струмица како дотација за плаќање на
термини за спортски сали
Се објавува Методологијата за
утврдување
на
критериумите
за
распределба на финансиски средства до
спортските здруженија и други правни
лица во областа на спортот од Општина
Струмица како дотација за плаќање на
термини за спортски сали, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.01.2020 година.
Бр.09-649/2
Општина Струмица
30.01.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
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45.
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 29.01.2020 година, донесе
Методологија
за утврдување на критериумите за
распределба на финансиски средства
до спортските здруженија и други
правни лица во областа на спортот од
Општина Струмица како дотација за
плаќање на термини за спортски сали
Со
оваа
Методологија
се
утврдуваат критериумите, начинот и
постапката за распределба на средствата
од Буџетот на Општина Струмица до
спортските здруженија и други правни
лица во областа на спортот од Општина
Струмица.
Приматели на средствата
Буџетските
средства
се
распределуваат на спортските клубови
кои се делат на 3 (три) групи и тоа:
- Кошарка, одбојка и ракомет
90% од средствата
- Останати спортови * (боречки
спортови, пинг – понг, тенис и др.)
10% од средствата
* Клубовите треба да настапуваат во
организиран систем на натпреварување
(првенство)
Средствата планирани од Буџетот
на општината од ставката L0 – Спорт се
наменети за поддршка на спортот во
Општина Струмица.
Јавен повик
Распределба на средства до
спортските здруженија и други правни
лица во областа на спортот од Општина
Струмица како Дотација за плаќање на
термини за спортски сали се врши врз
основа на јавен повик (во натамошниот
текст: повик), објавен од страна на
Градоначалникот преку Одделението за
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јавни дејности за доделување на средства
до спортските клубови/здруженија и други
правни лица во областа на спортот од
Општина Струмица како Дотација за
плаќање на термини за спортски сали,
на веб страницата на општината и во
средствата за јавно информирање.
Јавниот повик се објавува на почетокот на
календарската година (јануари до март).
Јавниот повикот содржи:
-

-

-

Комплетна
документација
од
извршена
регистрација
на
клубот/здружението;
Формулар за аплицирање (кој може
да се подигне од Општина Струмица
или од ВЕБ страната на општината)
Рок за поднесување на пријавите кој
не може да биде помал од 8 дена од
денот на објавување на огласот

Пријавите
со
непотполна
документација или по истекот на
определниот рок нема да се разгледуваат.
Постапка при одлучување за
распределба на средства од Буџетот на
општина Струмица до спортските
здруженија и други правни лица во
областа на спортот
од Општина
Струмица, како дотација за плаќање на
термини за спортски сали
Комисија
средства

за

распределба

на

Стручна
оценка и избор на
клубови/здруженија на кои се доделуваат
буџетски средства се врши од страна на
Комисија
за
јавни
повици
(во
понатамошниот
текст
Комисија)
формирана од страна на Градоначалникот
на општината. Комисијата ја сочинуваат
три члена и нивни заменици. Во
комисијата учествуваат претставници од
општинската администрација. Комисијата
ја именува градоначалникот на општина
Струмица.
Мандатот на комисијата
година, со право на реизбор.

е

1
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Комисијата
надлежности:
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ги

има

следниве

1. Ги разгледува годишните
програми на клубовите/здруженијата;
2. Избира годишни програми кои
се предложени за финансирање или
кофинансирање;
3. Изготвува записник и доставува
до градоначалникот предлог бодовна
листа со предлог финансиска поддршка
согласно
усвоените
бодови,
за
донесување на одлука и
4. Го задржува правото да отфрли
некоја екипа и да не ја вметне во
распределбата доколку се појават некакви
нелогичности.
Општината
ги
објавува
резултатите од огласот, како и целосниот
извештај за распределените средства за
календарската година на својата веб
страна.
Одлука
средства

за

распределба

на

Одлуката за распределба на
средствата ја донесува Градоначалникот
на општина Струмица врз основа на
предлог од Комисијата за распределба на
средства, по спроведена евалуацијата на
годишните програми врз основа на
утврдени критериуми.
Во рок од најмногу 8 (осум), дена
по истекот на предвидениот рок за
доставување на пријавите, Комисијата
врши
проценка
и
оценување
на
пристигнатите пријави по утврдените
критериуми. Комисијата го задржува
правото да не ги додели сите предвидени
средства,
доколку
врз
основа
на
доставените апликации, увиди дека е
помал бројот на пријавените спортски
клубови/здруженија од предвиденото.
Систем на бодување
Комисијата за одлучување, на
состанок заеднички доделува бодови за
секој од критериумите одделно. Конечниот
резултат претставува вкупниот број на
поени од сите критериуми.

31.01.2020 год.
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Критериумите за оценување се дадени во табелите:

Оценување Група 1 - кошарка, одбојка и ракомет 90% од предвидената
сума ........... 4 критериуми

I - Јачина на првенство

поени

- Прва лига

20

- Втора лига

10

- Младинска лига

5

II - Младинска школа *

поени

- Комплетна школа во сите категории

30

- Школа со 2 категории

15

- Школа со само 1 категотрија

10

III – Платени термини за сали во 2019 година
(Поткрепено со доказ за платени фактури)
- Над 100 000 денари

поени
35

- од 50 000 до 100 000 денари

20

- од 25 000 до 50 000 денари

10

- до 25 000 денари

5

IV- Чланарина

поени

- Клубот не наплаќа чланарина

15

- Клубот наплаќа чланарина

0

* Клубови кои настапуваат во организирана форма на натпреварување (првенство)
Оценување Група 2 - Останати спортови 10% од предвидената сума .....
4 критериуми

I - Јачина на првенство

поени

- Прва лига

25

- Втора лига

20

- Трета лига

15

- Само младинска лига

5

II - Младинска школа

поени

- Комплетна школа во сите категории

25

- Школа со неколку категории (некомплетна)

10

- Школа со само 1 категорија

5
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III – Платени термини за сали во 2019 година
(Поткрепено со платени фактури)
- Над 50 000 денари

поени
35

- од 25 000 до 50 000 денари

20

- до 25 000 денари

10

IV- Чланарина

поени

- Клубот не наплаќа чланарина

15

- Клубот наплаќа чланарина

0

Врз основа на освоените бодови,
клубот/здружението добива соодветен
процент од предвидените средства во
секоја група одделно.
Склучување на договор
По донесување на одлуката за
доделување на средствата и после
јавното објавување, Општина Струмица и
клубот/здружението кое има добиено
финансиски средства, во рок од 15 дена
од денот на одлуката, склучуваат договор
со кој се регулираат меѓусебните права и
обврски.
Извештај за реализација
Добиените средства во рамките на
севкупниот планиран буџет ќе бидат
префрлени
на
сметка
на
клубот/здружението и тоа на 3 (три)
еднакви рати во текот на годината.

Клубовите/здруженијата кои имаат
добиено
финансиски
средства
поднесуваат
годишен
извештај
за
потрошените средства, најдоцна со
поднесувањето
на
програмата
за
наредната година.
Конторола
на
потрошените
финансиски средства врши овластениот
инспектор за спорт при Општина
Струмица.
Завршни одредби
Оваа Методологија влегува во
сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.09-649/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
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