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30.
Врз основа на член 86 и 87 од
Законот за општата управна постапка
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), ја
извршувам следната достава преку
Јавна објава
Општина Струмица го повикува
ИЗВРШЕНИКОТ НЕПОЗНАТ во рок од 1
(еден) ден, да се јави во просториите на
Општина Струмица, да го подигне
Заклучокот за дозвола на извршување со
Ип 1 бр. 26-72 од 04.03.2015 година,
донесен
од
Овластениот
градежен
инспектор.
Општина
Струмица,
преку
Овластениот градежен инспектор, со
горенаведениот Заклучок, му налага на

извршеникот непознат, ВЕДНАШ по
приемот на Заклучокот, сам да ја одстрани
градбата – бетонски ограден ѕид, изведен
на дел од КП бр. 6512/24 во КО Струмица,
во индустриска зона „Север“ или го
допушти неговото присилно извршување.
Доколку извршеникот непознат не
го подигне горенаведениот Заклучок во
определниот рок, оваа Јавна објава се
смета за уредна достава на Заклучокот за
дозвола на извршување со Ип 1 бр. 26-72
од 04.03.2015 година и сите негативните
последици кои можат да настанат од
истата ги сноси самата странка.
Бр. 09-2238/2
Општина Струмица
05.03.2015 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................................

17.03.2015 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 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Завршната сметка на Буџетот на
општина Струмица за 2014 година
Се објавува Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2014 година,
донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2499/2
17.03.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
……………………………….

31.
Врз основа на член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и
47/11), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица-прочистен текст(„Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седница одржана на 15.03.2015 година, донесе
ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА 2014 ГОДИНА
Член 1
Вкупниот износ
изнесуваат:

на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година
Планирани

Реализирани
919.939.369

Вкупни приходи
1.086.309.873
352.019.500
107.574.934
94.499.689
452.987.493
45.555.811
33.672.446

259.345.704
69.660.683
75.736.369
452.554.150
50.422.297
12.220.166

1.086.309.873
1.083.009.873
3.300.000

916.675.118
914.991.130
1.683.988

0
0

3.264.251
0

Прилив
- продажба на хартии од вредност
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи (вишок на дотации)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Одлив (отплата на главнина)

0

0

1. даночни приходи
2. неданочни приходи
3. капитални приходи
4. приходи од дотации
5. трансфери
6. донации
Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви
Суфицит
Финансирање
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Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2014 година
претставува збир од суфицитот од тековната 2014 година (3.264.251) и од пренесениот
вишок на приходи од претходната 2013 година (20.315.231) изнесува

-Салдо на 31-12-2014
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации

23.579.482 денари
16.335.918 денари
699.683 денари
5.539.812 денари
1.004.069 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во
износ од 16.335.918,оо денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина
Струмица за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во
износ од 699.683,оо денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина
Струмица за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ 5.539.812,оо денари се пренесува како прилив на
буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во
износ од 1.004.069,оо денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина
Струмица за 2015 година.

Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

17.03.2015 год.
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Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Струмица
за 2014 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми,
сметки и основни намени.

стр.

7

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на сретствата во Буџетот на
општина Струмица за 2015 година
Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на сретствата во Буџетот на
општина Струмица за 2015 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2014
година ќе
се
објави во “Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2499/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………

Бр. 09-2500/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
32.
Врз основа на член 36 од Законот
за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/2005;
4/2008; 103/2008; 156/2009, 95/2010;
180/2011 и 171/2012 ) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 15.03.2015 година, 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 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Одлука
за измена на распоредот на сретствата во Буџетот на општина Струмица
за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на сретствата во Буџетот на општина
Струмица за 2015 година и тоа:
Потпрограма и назив на потпрограмата
Подставка и опис на подставката

Се зголемуваат приходите на следните подставки:
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНАТА
742115 Приходи од европски држави
742114 Приходи од европската унија
742119 Други општи интековни донации
741120 Блок дотации на општината по одредени намени
Вкупно:
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО
426990 Други оперативни расходи
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
426990 Други оперативни расходи
МВВ Цареви кули-изградба на западен бедем
482920 Реконструкција на други објекти
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОБАНИЕ

Самофин.

0
0
0

Дотации

Донации

Кредити

0
1.845.000
0 - 1.845.000
- 669.683

0
0

669.683

0

0

669.683

- 669.683

0

0

93

0

0

0

1.884

0

0

0

0

-980.283

0

0
0

425990

Други договорни услуги

0

100.000

0

424210

Одржување на згради

0

452.644

0

0

0

-250.000

0

0

20.000

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
482930 Реконструкција на други објекти
426990

Други оперативни расходи

0
0

0

0
0
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425760

Превозни услуги во образованието

0

0

565.000

425790

Други образовни услуги

0

0

600.000

425740

Дополнителни активности

0

0

640.000

423110

Канцелариски материјали

0

0

20.000

424210

Одржување на згради

0

89.841

0

0

0

0

-1.314.400

0
0
0

0
0
0

NAA Спортска сала во ООУ „Никола Вапцаров“
482920

Изградба на други објекти

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНСКИ
427110

Привремени вработувања

0

55.221

0

Вкупно:

0

699.683

-699.683

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“ и станува
составен дел на Буџетот на општина
Струмица за 2015 година.
Бр.08-2500/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
на проект “Опфат на деца во ран детски
развој во рурални средини во рамките на
детска заштита”

и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Одлука
за прифаќање на проект “Опфат на
деца во ран детски развој во рурални
средини во рамките на детска заштита”
Член 1
Се прифаќа проект “Опфат на деца
во ран детски развој во рурални средини
во рамките на детска заштита” со кој
Општина Струмица ќе аплицира на јавен
повик со бр. 01/2015 за користење на
средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура.
Член 2
Апликацијата на јавниот повик се
однесува на неповратни средства, со кои
ќе се придонесе кон подобрување на
квалитетот на живот во руралните средини
во поглед на нивниот социо-економски
развој.
Член 3

Се
објавува
Одлуката
за
прифаќање на проект “Опфат на деца во
ран детски развој во рурални средини во
рамките на детска заштита”, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2501/2 Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
33.
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

Средствата од овој проект ќе
бидат наменети за веќе постоечките
објекти
на
ООУ
„Герас
Цунев“
Просениково, општинската зграда во с.
Муртино и новата општинска зграда во с.
Куклиш.
Член 4
Оваа Одлука влегува во со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица”.
Бр.08-2501/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………

17.03.2015 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
општина Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2502/2 Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
34.
Врз основа на член 34 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 15.03.2015 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на општина Струмица за 2014 година
1. Се усвојува Годишниот извештај
на општина Струмица за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2502/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

стр. 9

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
уредување
на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2503/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................
35.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за
2014 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2503/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на Општина Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2504/2 Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
..............................

бр. 3

17.03.2015 год.

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина
Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изработка
на
урбанистички
планови
во
општина
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2505/2 Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..............................

36.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе

37.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2014 година

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
изработка на урбанистички планови во
општина Струмица за 2014 година

1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2504/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина

1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изработка
на урбанистички планови во општина
Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2505/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина

17.03.2015 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2014/2015 година
во зимски услови
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2014/2015 година
во зимски услови, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2506/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..................................
38.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување и заштита на локални
патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2014/2015 година
во
зимски услови
1.Се
усвојува
Извештајот
за
реализација на Програмата за одржување
и заштита на локални патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2014/2015 година во зимски услови.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2506/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република

стр. 11

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2014
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2014
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
15.03.2015 година.
Бр. 09-2507/2
17.03.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
39.
Врз основа на член 26 од Законот
за
рамномерен
регионален
развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13 и 43/14),
член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2014
година
1. Се
усвојува
Годишниот
извештај за работата на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион за
2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2507/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………………….

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за
работата на Локалната установа
библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај за
работата
на
Локалната
установа
библиотека
„Благој
Јанков
Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2508/2
Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

бр. 3

17.03.2015 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2508/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
……………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка за
2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка за
2014 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 15.03.2015 година.

............................
40.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за работата на Локалната установа
библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година
1. Се усвојува Годишниот извештај
за работата на Локалната установа
библиотека
„Благој
Јанков
Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година.

Бр. 09-2509/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
41.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинската установа Дом
за деца и млади „Благој Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година
1.Се усвојува Извештајот за
работата на Општинската установа Дом за
деца и млади „Благој Мучето“ Струмица,
со финансиски извештај и завршна сметка
за 2014 година.

17.03.2015 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2509/1Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
Општинската установа – Отворен
граѓански универзитет за доживотно учење
„Јоска Свештарот“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка за
2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
Општинската
установа
–
Отворен
граѓански универзитет за доживотно учење
„Јоска
Свештарот“
Струмица,
со
финансиски извештај и завршна сметка за
2014 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2510/2 Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
42.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе

стр. 13

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинската установа –
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година
1. Се усвојува Извештајот за
работата на Општинската установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2510/1Совет на општина Струмица
Претседател,
16.03.2015 год.
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за
период 01.01. до 31.12.2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период 01.01. до 31.12.2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2511/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

бр. 3

17.03.2015 год.

43.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе

44.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за период 01.01.
до 31.12.2014 година

Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2014 година

1.Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период 01.01. до 31.12.2014 година,
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.
02-168/2 од 27.02.2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2511/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
…………..........
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2014 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2512/2
Општина Струмица
17.03.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

1. Се дава согласност на
Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2014 година,
усвоена од Управниот одбор со Одлука бр.
02-168/3 од 27.02.2015 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2512/1Совет на општина Струмица
Претседател,
16.03.2015 год.
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
…………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распоредување
на добивката остварена по годишната
сметка и финансиските извештаи на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распоредување
на добивката остварена по годишната
сметка и финансиските извештаи на ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2513/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

17.03.2015 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

45.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката остварена
по годишната сметка и финансиските
извештаи на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката за
распоредување на добивката остварена
по годишната сметка и финансиските
извештаи на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица, бр. 02-168/3 од 27.02.2015
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.08-2513/1Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
весник
на
Република
(„Службен
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот извештај за
работата на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за период од 01.01. до
31.12.2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот извештај за
работата на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за период од 01.01. до
31.12.2014 година, донесен на седницата

стр. 15

на Советот на општина Струмица,
одржана на 15.03.2015 година.
Бр. 09-2514/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
................................
46.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
извештај за работата на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за период
од 01.01. до 31.12.2014 година
1.Се дава согласност на Годишниот
извештај за работата на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за период од 01.01. до
31.12.2014 година, усвоен од Управниот
одбор со Одлука бр. 02-68/3 од 27.02.2015
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2514/1Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
……………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2014 година,

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2515/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
47.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2014 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2014 година, усвоена од
Управниот одбор со Одлука бр. 02-68/4 од
27.02.2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2515/1Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за давање
согласност на Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
Се објавува Решението за давање
согласност на Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица,
донесено на седницата на Советот на

бр. 3

17.03.2015 год.

општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2516/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
48.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15) и
член 187 од Деловникот на Советот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
Решение
за давање согласност на Статутарната
одлука за измена и дополнување на
Статутот на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Статутарната одлука за измена и
дополнување
на
Статутот
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр.
02-168/5 од 27.02.2015 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.08-2516/1Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за давање
согласност на Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица
Се објавува Решението за давање
согласност на Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на

17.03.2015 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 15.03.2015
година.
Бр. 09-2517/2
Општина Струмица
17.03.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................
49.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15) и
член 187 од Деловникот на Советот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 15.03.2015 година,
донесе
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Решение
за давање согласност на Статутарната
одлука за измена и дополнување на
Статутот на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица
1.
Се
дава
согласност
на
Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица, бр. 02-68/5 од
27.02.2015 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.08-2517/1 Совет на општина Струмица
16.03.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………
50.
Врз основа на член 25 од Статутот
на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица, Уравниот одбор на ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ – Струмица,
на седницата одржана на ден 27.02.2015
година, донесе

Одлука
за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансиските
извештаи за 2014 година
Член 1
Нето добивката остварена во 2014 година во иснос од 522.747 денари се распоредува
на:
1) Законски резерви
2) Пренос на добивка во наредната година
(нераспоредена добивка)
Вкупно:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивање на согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Бр. 02-168/3
Управен одбор
27.02.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ца
Нетка Палазова с.р.
.........................

78.412 денари
444.335 денари
522.747 денари

51.
Врз основа на член 19 од Законот
за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“
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 и
25/15) и член 25 став 1 алинеја 2 од
Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица“,
Управниот одбор на Јавното претпријатие
за изградба, одржување и користење на
јавни паркинг простори „Паркиралишта
Струмица’’ – Струмица на седницата
одржана на 27.02.2015 година донесе:
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Статутарна одлука
за измена и дополнување на Статутот
на Јавното претпријатие за изградба,
одржување и користење на јавни
паркинг простори „Паркиралишта
Струмица“ – Струмица
Член 1
Со оваа Статутарна одлука се врши
измена и дополнување на Статутот на
Јавното
претпријатие
за
изградба,
одржување и користење на јавни паркинг
простори
„Паркиралишта Струмица’’ –
Струмица бр.02-1/1 од 20.06.2008 година
,Одлуката за измена и дополнување на
Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица“
бр.02-33/2 од 06.02.2012 година и Статут
за изменување и дополнување на
Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица
бр.02-158/6 од 31.05.2013 година.

бр. 3

17.03.2015 год.

Член 7
Останатите одредби од Статутот бр.021/1 од 20.06.2008 година остануваат
непроменети.
Член 8
Се задолжува ЈП
„ПаркиралиштаСтрумица“ – Струмица да изготви
пречистен текст на Статутот.
Член 9
Овој Статут да се достави до Советот
на Општина Струмица
за давање
согласност.
Член 10
Овој Статут влегува во сила со денот
на добивање согласност од Советот на
Општина Струмица .
Бр. 02-168/5
Управен одбор
27.02.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ца
Нетка Палазова с.р.
.................................

Член 2
Став 3 од членот 17 се брише.
Член 3
Член 18 се менува и гласи :
„Организационите
единици
на
јавното претпријатие претставуваат и
дејствуваат како единствена целина во
рамките на
претпријатието и немаат
својство на правни лица.
Со
организационите
единици
раководат раководители кои ги именува
директорот на претпријатието.”
Член 4
Член 19 се менува и гласи :
„Организацијата
на
претпријатието подетално се уредува со:
- Правилник
за
внатрешна
организација
на
јавното
претпријатие; и
- Правилник за систематизација на
работните
места
во
јавното
претпријатие.”
Член 5
Член 20 се брише.
Член 6
Во ставот 1 од членот 25 , по
алинеја 15 се додава нова алинеја 16 која
гласи :
„Го донесува актот за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените
во јавното претпријатие.”
Алинеја 16 станува алинеја 17.
Во ставот 2 од членот 25 бројот „5“ и
буквата „и“ се бришаат, а пред зборот
„согласност“, се додава „9 и 16“.

52.
Врз основа на член 19 Закон за
јавни претпријатија ( ,,Сл.весник на РМ ‘’
бр.38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и
83/09) и член 25 став 1 точка 2 од Статутот
на ЈПЕД ,,Струмица – Гас’’, Управниот
одбор на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица
на седницата оджана на 27.02.2015 година
донесе:
Статутарна одлука
за измена и дополнување на Статутот
на Јавното претпријатие за енергетски
дејности Струмица – Гас Струмица
Член 1
Со оваа Статутарна одлука се
врши измена и дополнување на Статутот
на Јавното претпријатие за енергетски
дејности бр.01-10/1 од 09.12.2010 год.
Поради
понатамошното
уредување
на
Правилникот
за
внатрешната организација на Јавното
претпријатие
и
Правилникот
за
систематизација на работните места во
јавното претпријатие и Функционалната
анализа,
Согласно
Законот
за
административни службеници (“Сл. весник
за Р.М“ бр. 27 од 05.02.2014 год. кој
стапува на сила 13.02.2015 година
и
измената и дополнувањето на истиот
Закон бр.199 од 30.12.2014 година.

17.03.2015 год.

бр. 3
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Член 2
Член 16 се надополнува со
Принципи
на
транспарентност
во
финансиските односи и тоа со следните
членови: Член 16-а, член 16-б, член 16-в,
член 16-г, член 16-д,
Член 16-а гласи:
Претпријатието е должно да
обезбеди јавност и транспарентност во
финансиските
односи
во
своето
материјално – финансиско работење,
и
согласно
Закон,
овој
Статут
меѓународните финансиски стандарди за
јавниот сектор.
Член 16-б гласи:
Финансиските
односи
меѓу
Општина Струмица, како основач и
претпријатието, согласно принципите на
транспарентност
во
финансиското
работење ќе бидат такви со што јасно ќе
бидат прикажани:
а) Средствата коишто се директно
достапни на Општина Струмица за
претпријатието
се
б)
средствата
коишто
индиректно
достапни
од
Општина
Струмица на претпријатието
в) начинот и намената за кои
средствата од точките а) и б) на овој став
се ставаат на користење.
Член 16-в гласи:
Транспарентност во финансиските
односи од ставот 1 на овој член ќе се
применуваат особено во следните случаи:
а) порамнување на загубите од
работењето;
б) обезбедување на капиталот;
в) неповратна помош или заеми
под поповолни услови;
г)
давање
на
финансиски
поволности преку откажување од
профит
или
поврат
на
пристигнатите суми;
д) откажување од нормален поврат
на искористени средства; и
ѓ) компензирање на финансиското
оптоварување воведено од страна
на државните органи.
Член 16-г гласи:
Обврската за транспарентност на
финансиските односи ќе се однесува на
претпријатието од моментот кога во секоја
од последните две пресметковни години
ќе се оствари годишно бруто приход кој ќе
надминува 2 милиони евра во денарска
противвредност.
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Претпријатието во овие услови ќе
биде должно да води посебни сметки
во следниве случаи:
1) ако покрај дејноста од јаве
интерес врши и други дејности;
2) ако има ексклузивни права во
вршењето на дејноста од јавен
интерес; и
3) добива државна помош во која
било
форма
вклучувајќи
помош,
поддршка
или
компензацијаво
врска
со
вршењето на дејностите од
јавен интерес.
Преку посебните сметки од ставот
2 на овој член треба јасно да се прикажат:
а) приходите и расходите коишто
настанале од различните дејности; и
б) целосни податоци за методот со
кој приходите и расходите се назначени
или алоцирани на различни дејности.
За да се обезбедат целите од
ставот 3 на овој член, потребно е:
а) внатрешното сметководство кое
се однесува на различните дејности да е
одвоено;
б) сите приходи и расходи се
коректно означени или алоцирани врс
основа на конзистентно, објективно и
праведно
применување
на
сметководствените начела; и
в)
сметководсвените
начела
според кои се одржуваат одвоените
сметки да се јасно засновани на
меѓународните
сметководствени
стандарди на јавниот сектор.
Член 16-д гласи:
Претпријатието согласно принципите и транспарентност на финансиските
односиима
обврска
да
доставува
тримесечни
извештаи
до
Општина
Струмица кои ќе содржат показатели за
финансиското работење.
Финанскиските извештаи треба да
бидат презентирани согласно меѓународните сметководствени стандарди за
јавниот сектор.
Член 3
Став 3 од членот 17 се брише
Член 4
Член 18 се менува и гласи:
„Организационите
единици
на
јавното претпријатие претставуваат и
дејствуваат како единствена целина во
рамките на претпријатието и немаат
својство на правни лица.

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Со
организационите
единици
раководат раководители кои ги именува
директорот на претпријатието.“

бр. 3
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пресметување на платите на вработените
во јавното претпријатие.“
Во ставот 2 од членот 25 бројот се додава
алинеја 16.

Член 5
Член 19 се менува и гласи:
„Организацијата на претпријатието
подетално се уредува со:
‐ Правилник за внатрешна
организација на јавното
претпријатие и
‐ Правилник за систематизација на
работните места во јавното
претпријатие.“
Член 6
Член 20 се брише.
Член 7
Во ставот 1 од членот 25 бројот „4“
се брише.
Во ставот 1 од членот 25, по
алинеја 15 се додава нова алинеја 16 која
гласи:
„Го донесува актот за утврдување
на висината на вредноста на бодот за

Член 8
Останатите одредби од Статутот
бр.01-10/1 од 09.12.2010 година остануваат непроменети.
Член 9
ЈПЕД „Струмица – Гас“ – Струмица
се задолжува задолжително да изготви
пречистен текст на Статутот на Јавното
претпријатие.
Член 10
Овој Статут да се достави до
Советот на Општина Струмица за давање
согласност.
Член 11
Овој Статут влегува во сила со
денот на добивање согласност од Советот
на Општина Струмица.
Бр. 02-68/5
27.02.2015 год.
С т р у м и ца

_________________________________________
____________________________

Управен одбор
Претседател,
Соња Куртовиќ с.р.

