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136.
Врз основа на член 19-а став 4,
член 23 и член 24 од Законот за јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/18) и член 39 став 1 алинеја 9 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Одлука
за избор на директор на Јавното
претпријатие за изградба, одржување и
користење на јавни паркинг простори
„Паркиралишта Струмица“- Струмица
Член 1
За
директор
на
Јавното
претпријатие за изградба, одржување и
користење на јавни паркинг простори
„Паркиралишта Струмица“- Струмица се
избира Митко Бујуклиев, дипломиран
економист од Струмица, сметано од
13.06.2018 година.
Член 2
Директорот се избира со мандат од
4 (четири) години.
Член 3
За уредување на односите со
Јавното претпријатие, ќе биде склучен
договор помеѓу Градоначалникот на
општина Струмица и директорот на
Јавното претпријатие, со кој ќе бидат
утврдени правата, одговорностите и
овластувањата согласно Закон.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 09-4332/7
13.06.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

......................................
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137.
Врз основа на член 50 став 1 точка
16 и член 63 од “ Законот за локална
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02)
на член 39 од Статутот на општина
Струмица-пречистен текст (“ Сл.весник на
РМ“ бр.5/06) во врска со отварање и
затварање на сметки на буџетски
корисници во рамките на трезорската
сметка, глава IV точка 17 алинеја 5 од
Упатството за начинот на трезорско
работење
(“Сл..весник
на
РМ“Бр.183/2013), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Решение
за давање на согласност за отварање
на сметка
1. На буџетскиот корисник СОУУД
“Димитар Влахов“ Струмица му се дава
согласност за отварање на донаторска
сметка 785 за проектот “Еразмус, РКБ
06866 , раздел 76601, согласно нивното
барање број 05-4581/1 од 08.06.2018
година.
2. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во “
Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 09-4581/2
08.06.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на општина
Струмица за 2018 година
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на општина
Струмица за 2018 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4696/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................................
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(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 и 192/15) и член 20 став 1 точка 4 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 седница одржана
на 12.06.2018 година, донесе

138.
Врз основа на член 36 став 1
точка 2 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02), член 28
став 1 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа

Oдлука
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година
Член 1
Во Буџетот на општина Струмица за 2018 година се вршат следните измени и
дополнувања:
Буџет
I.

II.

Ребаланс

Вкупни приходи

1.158.190.913

1.162.353.375

Даночни приходи

392.300.000

392.300.000

Неданочни приходи

81.574.859

82.745.859

Капитални приходи

71.000.000

71.000.000

Приходи од дотации

486.487.835

489.700.297

Приходи од трансфери

72.065.920

71.844.920

Приходи од донации

54.762.299

54.762.299

Вкупни расходи

1.209.190.913

1.212.353.375

Од утврдени намени

1.204.890.913

1.209.053.375

Расходи од резерви

3.300.000

3.300.000

-50.000.000

-50.000.000

III.

Дефицит

IV.

Финансирање

50.000.000

50.000.000

Прилив

50.000.000

50.000.000

Домаш. задолжувања

50.000.000

50.000.000

Странски заеми

0

0

Одлив

0

0

Отплата на главница

0

0

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

стр. 55

Стр. 56

Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.

14.06.2018 год.

бр. 8
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-4696/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.
Бр.09-4697/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
139.
Врз основа на член 7 и член 36 од
Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), Советот на
општина Струмица, на седницата
одржана на 12.06.2018 година, донесе:
Одлука
за измена и дополнување на Статутот на
општина Струмица
Член 1
Во Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“

бр. 8

14.06.2018 год.

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, и 1/15 )
се вршат следните измени:
Во член 14 став 1
Точка 10 се менува и гласи:
-

„Спроведување
на
подготовки
за
одбрана за остварување на функцијата
на општината во услови на вонредна
или воена состојба;

-

Спроведување на подготовки и мерки за
заштита и спасување на населението и
материјалните добра
од природни
непогоди и други несреќи;

-

Учество во системот за управување со
кризи
(превенција,
рано
предупредување и справување во кризна
состојба).

Член 2
Глава ХI се менува и гласи:
„XI. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ
ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА, ЗАШТИТАТА
И СПАСУ-ВАЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО СО
КРИЗИ
Член 134 се менува и гласи:
„Член 134
Органите на Општина Струмица
спроведуваат подготовки за одбрана како
систем на
организациски,
кадровски,
материјално - технички, финансиски
и
други мерки и активности, кои имаат за цел
да овозможат организиран премин
од
функционирање
во
мирновременски
услови, во функционирање во услови на
вонредна и воена сотојба.
Подготовките преставуваат систем
на спроведување на мерки и активности на
органите на Општина Струмица, односно
изработка и ажурирање на планови и други
акти, со кои се регулираат обврските и со
кои
се
овозможува
непречено
продолжување
во извршување на
обврските уврдени со закон во услови на
вонредна или воена состојба.

14.06.2018 год.

бр. 8
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Градоначалникот
на
општина
Струмица, ги
следи подготовките и
овозможува услови за спроведување на
мерките од областа на одбраната
и
заштитата
на
класифицираните
информации
при редовни и вонредни
состојби и определува лице за ракувач со
планот за одбрана и заштита
на
класифицирани информации. “

-

Ја следи подотвеноста на општината
во областа на заштитата и спасувањето;

-

Одлучува за висината на средствата од
Буџетот
на
општина
Струмица,
наменети за заштита и спасување;

-

Одлучува
за
распределба
хуманитарна помош наменета
населението од Општината.

По член 134 се додава:

Во
спасувањето:

„Член 134 - а
областа на

-

-

на
за

2. Градоначалникот на општина
Струмица:
заштита

и

-

Предлага План за заштита и спасување;

-

Одлучува
за
воспоставување
на
потребната организација за заштита и
спасување и за спроведување на
мерките за заштита и спасување;

Ја следи реализацијата на Одлуките на
Советот на општина Струмица кои се
во
насока
на
спречување
на
настанувањето но и за одстранување на
последиците од природни непогоди и
други несреќи;

-

Донесува Одлука за формирање на
просторни и специјални сили за
заштита и спасување;

Одговорен е за подготвеноста на силите
за заштита и спасување формирани од
општината;

-

Ги утврдува обврските на јавните
претпијатија, установи и служби од
локален карактер при:

Одлучува за ангажирање на силите за
заштита и спасување формирани од
општината;

-

Раководи и ги координира активностите
за
заштита
и
спасување
до
активирањето на подрачните штабови;

-

Го следи остварувањето на акциите
за заштита и спасување на подрачјето
од општината;

-

Бара помош за ангажирање на силите
за заштита и спасување формирани од
правните лица на подрачјето на
општината;

-

По потреба
републичките
спасување;

-

Определува
лице
или
формира
одделение
кое
ќе
ги
врши
административните работи од областа
на заштитата и спасувањето.

1. Советот
Струмица:
-
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на

општина

Гаснење на пожари и спасување на
луѓе и имот при сообраќајни,
техничко-технолошки
и
други
несреќи;
Расчистување
на
локалните
патишта и
улици и другата
инфраструктура,
во слуќај на
непреодност
поради врнежи од
снег, наноси од снег, голомразица,
наноси од земја предизвикани од
силни врнежи одрони, лизгање на
земиштето и друго;



Укажување на прва медицинска
помош,
во случај на појава на
поголем број на заболени или
повредени и во спречувањето на
ширењето на заразни болести.



Заштита на животните и растенијата
во случај на појава на болести ,
штетници
и
други
природни
непогоди.

бара
сили

ангажирање на
за заштита и
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Во областа на управување со кризи
Советот на општина Струмица:
Ги следи состојбите, дејствата и
појавите кои можат да доведат
до
настанување на кризи;

-

Донесува процена на загрозеност од
ризици и опасности;

-

Донесува одлуки за ажурирање на
процената на загрозеност;

-

Донесува програма за ревалитизација
по елиминирањето на кризата;

-

Одлучува за висината на средствата за
управувањето со кризи од буџетот на
општината;

Градоначалникот
Струмица:

14.06.2018 год.

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Член 134 – б

-

бр. 8

на

општина

-

Обезбедува
координација
на
учесниците во системот за управување
со кризи на подрачјето на општината;

-

Ги спроведува одлуките на Владата во
врска со управувањето со кризи во
услови на кризна состојба
на
подрачјето на општината;

-

Определува
лице
за
член
на
Регионалниот штаб за управување со
кризи;

-

Определува лице за контакт, соработка
и размена на податоци со Регионалниот
центар за управување со кризи;“

Бр.08-4697/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4698/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
140.
Врз основа на член 17 став 7 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија бр. 27/2014, 199/2014 и
27/2016“), 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 12.06.2018 година,
донесе:
Одлука
за организацијата, делокругот и начинот
на извршување на задачите на
општинската администрација на
Општина Струмица

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат
внатрешната организација на општина
Струмица
(во
понатамошниот
текст:
општината),
видот
и
бројот
на
организациски единици, нивниот делокруг
на работа, начините и формите на
раководење, како и графичкиот приказорганограм на внатрешната организација
на општината.

14.06.2018 год.

бр. 8
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Член 2
Внатрешната
организација
на
општинската администрација се утврдува
во зависност од надлежностите на
општината утврдени со закон, групирањето
на работите и задачите според видот,
обемот, сложеноста, нивната меѓусебна
сродност и поврзаност, како и според други
услови потребни за утврдување на
внатрешната организација.
Член 3
Внатрешната
организација на
општинската администрација се заснова на
начелата на:
- законитост, стручност, ефикасност и
економичност во вршењето на
работите и задачите;

-

насоченост кон
услуги
на
администрација;

-

независност и одговорност при
вршењето на службените задачи;

-

еднообразност
и
хиерархиска
поставеност на организациските
единици;

-

делегирање на овластувања и

корисниците на
општинската

меѓусекторска координација.

Член 4
Општинската администрација ги
извршува работите од надлежност на
органите на општината, односно Советот на
општината
и
Градоначалникот
на
општината, во согласност со Уставот на
Република Македонија и со закон, со
Статутот на општината и со други прописи
и акти донесени врз основа на закон.

-

Општинската администрација:
ги подготвува актите за Советоти
неговите
постојани
и
повремени
комисии и актите за Градоначалникот
на општината;

-

врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот на општината;

-

ја следи проблематиката во областите
од надлежност на општината, врши
анализа
на
состојбите
и
дава
иницијативи и предлози за нивно
унапредувањеи
решавање
на
проблемите;

-

доставува информации и податоци
воврска со активноститена општината
на барање на надлежните органиили
врз основа на закон;

-
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ракува со документите на општината и
ги чува се до нивно уништување,
односно предавање во Државниот
архив на Република Македонија.

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ
ЕДИНИЦИ
Член 5
Заради извршување на работите од
своја надлежност, а согласно со видот,
обемот, сложеноста на работите и задачите
и нивната меѓусебна поврзаност и
сродност, општинската администрација се
организира во сектори, одделенија и
Територијална противпожарна единица на
општината.
Сектор
се
образува
заради
обединување
на
повеќе
меѓусебно
поврзани подрачја од надлежност на
органите на општината, како и заради
организирање, следење и координирање на
работите од надлежност на одделенијата
во негов состав и унапредување на
меѓусебната соработка на одделенијата.
Одделение се образува заради
непосредно извршување на нормативноправни,
стручно-аналитички,
управни,
управно- персонални, управно- надзорни,
информативно
документациони,
информативно
комуникациски,
информатичко – технолошки, оперативни,
стручнооперативни,
материјалнофинансиски,
инвестициони,
стручноадмнистративни и други работи.
Територијална
противпожарна
единица се образува заради вршење на
работи од областа на заштита од пожари и
друга заштита на населението и неговите
добра, согласно со закон.
Член 6
Општинската администрација се
организира во следните сектори и
одделенија и Територијална противпожарна
единица на општината:
1.Сектор за правни и општи работи
со следниве одделенија:
- одделение за правни и општи
работи
- одделение за јавни набавки
2.
Сектор
за
поддршка
на
Градоначалникот со следниве одделенија:
- одделение за административна
поддршка на Градоналаникот
- одделение за услуги на граѓаните
и месна самоуправа
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3. Сектор за образование и јавни
дејности со следниве одделенија:
- одделенија за образование
- одделение за јавни дејности
4. Сектор за финансиски прашања,
со следните одделенија:
одделение
за
буџетска
координација,
- одделение за буџетска контрола,
- одделение за сметководство и
плаќања и
- одделение за администрирање на
приходи;
5. Сектор за урбанизам и комунални
работи, со следните одделенија:
- одделение за урбанизам,
- одделание за комунални работи и
- одделение за управување со
градежно земјиште;
6. Сектор за локален економски
развој и заштита на животната средина, со
следните одделенија:
- одделение за локален економски
развој,
одделение
за
меѓународна
соработка и европски фондови и
- одделение за заштита на
животната средина;
7. Сектор за инспекциски работи, со
следните одделенија:

-

одделение
за
инспекциски
работи
во
урбанизмот,
комуналните работи, заштита на
животната средина, патниот
сообраќај и локалните патишта
и улици; и
- одделение за инспекциски
работи
во
финансиите,
образованието,
спортот,
угостителството, туризмот и
други инспекции во надлежност
на општината;
8. Сектор за управување со човечки
ресурси и обуки, со следните одделенија:
- одделение за управување со
човечки ресурси и
- одделение за обуки;
9. Одделение за внатрешна ревизија; и
10. Територијална
противпожарна
единица на општината.
Составен дел на оваа одлука е
органограм на внатрешната организација на
општинската администрација.

бр. 8
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III.
ДЕЛОКРУГ
НА
РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ

НА

Член 7
1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ
РАБОТИ
Секторот за правни и општи работи ги врши
следниве работи:

-

-

подготвување акти за Советот и
Градоначалникот,
ги подготвува седниците на Советот
и седниците на неговите работни
тела,
врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот,
ракува со документи на општината и
ги чува се до нивното уништување,
односно предавање на Државниот
архив на РМ,
дава мислење на актите од аспект
на нивната законитост
ги спроведува целокупните постапки
за јавни набавки од секаков вид

Одделението за правни и општи работи,
ги врши работите што се однесуваат на:

-

-

изготвување на одлуки и други
општи и поединечни акти од
надлежност
на
Советот
и
Градоначалникот,
дава мислења на актите од аспект
на нивната законитост,
ги следи прописите и нивните
измени и дополнувања,
врши стручни и организациони
работи
за
Советот
и
градоначалникот,
ракува
со
документите
на
општината,
врши одржување и унапредување
на информатичко- комуникациските
системи на општината,
го изготвува службеното гласило на
општината,
работи и други работи што ќе му
бидат доверени од Советот и
градоначалникот.
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Одделението за јавни набавки ги
врши следните работи:

-

-

-

ја следи законската регулатива која
се однесува на јавните набавки;
подготвува годишен план за јавни
набавки и води грижа за неговото
спроведување;
ги утврдува начинот на постапката
на вршење на јавна набавка во
зависност од видот и вредноста на
набавката согласно Законот за
јавните набавки;
ја
изготвува
целокупната
докумантација потребна за јавите
набавки;
ја следи работата на комисијата за
јавни набавки и дава стручна и
техничка помош;
изготвува договори за јавните
набавки и го следи нивното
спроведување;
предлага мерки и активности за
спречување на јавни набавки
надвор од годишниот план и
средствата предвидени со Буџетот
на општината;
води регистар на јавните набавки;
води регистар на добавувачи на
општината;
врши и други работи што ќе му
бидат доверени од страна на
Советот и
Градоначалникот.

2.
СЕКТОР
ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ПОДДРШКА

НА

Секторот за поддршка на Градоначалникот
ги врши следниве работи:
- ги следи законите и другите прописи
од надлежност на општината,
посебно
од
надлежност
на
Градоначалникот,
- соработката на Општината со
збратимените градови;
- организирање на работни и други
средби на градоначалникот;
- координирање
на
мерки
и
активности
со
протоколи
на
домашни и странски делегации;
- организирање јавните настапи на
градоначалникот во средствата за
јавно информирање,
конференции, трибини и сл;
- врши други работи што ќе му бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи,
- организира работни и други средби,

-
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соработува со урбаните и месните
заедници од општините,
организира непосреден контакт на
граѓаните
со
органите
на
општината;
врши и други работи доверени од
Градоначалникот

Одделението за административна
поддршка на Градоначалникот, ги врши
работите што се однесуваат на:

-

-

ги следи Законите и другите
прописи
од
надлежност
на
општината,
а
посебно
од
надлежност на Градоначалникот,
го планира и организира работниот
протокол на Градоначалникот и се
грижи за негово извршување,
изготвува известувања за јавноста
за работи од надлежност на
Градоначалникот,
врши и други работи доверени од
Градоначалникот.

Одделението за услуги на граѓаните и
месна самоуправа, ги врши работите што
се однесуваат на:
- врши непосреден контакт со
граѓаните и облиците на месната
самоуправа;
- дава усни правни совети на
граѓаните и им помага и укажува на
начинот на остварување на нивните
права;
- дава информации на граѓаните за
областите за кои е надлежна
општината;
- го мери задоволството на граѓаните
од
работата
на
општинската
администрација;
- врши и други работи што ќе му
бидат доверени од Советот и
градоначалникот.
2. СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

И

Секторот за образование и јавни дејности
ги врши работите што се однесуваат на:
- организирање на работата во
образованието,
- дава информации на граѓаните за
најразлични прашања од областа
на образованието
- пратење на состојбите во јавните
дејности и дава предлози и
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мислења за унапредувања на
состојбите во истите,
врши и други работи доверени од
Градоначалникот

Одделението за образование, ги
врши работите што се однесуваат на:
- го
организира
воспитнообразовниот процес во општината,
притоа
спроведувајќи
ги
општинските образовни политики,

-

изготвува анализи и препораки во
врска
со
организацијата
на
училишниот систем во општината,
соработува
со
училишното
раководство
и
го
поддржува
реализирањето
на
дневните
активности и функционирањето на
воспитбо- образовниот процес,

бр. 8

14.06.2018 год.

Член 8
2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Секторот
за
финансиски
прашања ги врши следните работи:
- ги следи и применува законските и
подзаконските акти од областа на
буџетското
и
материјалнофинасиското работење;

-

го контролира спроведувањето на
финансиското
управување
и
контрола;

-

го
следи
прибирањето
на
приходите; го следи плаќањето на
расходите;

-

го подготвува стратешкиот план и
буџетот за наредната година, како и
предлогот за нивно изменување и
дополнување;

-

врши
утврдување,
наплата
и
евиденциј на даноците, таксите и
надоместоците што се приходи на
општината;

-

ја изготвува завршната сметка на
буџетот;

-

води евиденција
општината;

-

ги следи извештаите за состојбите
на сметките на општината;

-

врши
оценки
и
анализи
на
тековната
поставеност
на
училишната
мрежа
и
дава
препораки за нејзина оптимизација,

-

врши активности во насока на
запишување на децата на училишна
возраст во задолжително основно
образование,

-

дава информации на граѓаните за
најразлични прашања од областа
на образованието,

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот на
општината или Градоначалникот, а
се во врска со образованието.

-

воспоставува
и
спроведува
сметководство за општината и
облиците на месната самоуправа;

-

Одделението за јавни дејности, ги
врши работите што се однесуваат на:
- ги следи, проучува и применува
законите;

воспоставува ревизорска трага и
спроведува контрола над истата;

-

изготвува
извештај;

-

спроведува ex- ante и ex- post
финансиска контрола;

-

го следи буџетското и финансиското
извршување и известување;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот на општината.

-

ги следи прописите и општите акти
кои се однесуваат на здравствената
и социјалната заштита;
се грижи за заштитата на децата,
културата, спортот, цивилната и
противпожарната заштита врши
работи од овие области, за кои со
закон е надлежна општината.

на

годишен

имотот

на

финансиски

Одделението
за
буџетска
координација, ги врши работите што се
однесуваат на:
- го подготвува стратешкиот план и
предлог- буџетот за наредната
година, како и предлозите за измена
и дополнување на истите;

14.06.2018 год.

-

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

го
координира
процесот
на
финансиско управување и контрола
и во координација со единицата за
внатрешна ревизија дава упатства
за спроведување на истиот;

-

го
подготвува
финансиски извештај;

-

подготвува решенија за внатрешна
распределба на вкупниот буџет;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот на општината.

внатрешната
истиот;

-

го следи целосното и навремено
прибирање на приходите;

-

го следи навременото плаќање на
расходите;

-

ја
следи
усогласеноста
на
извршување на буџетот во целост
или за одделни буџетски ставки;

-

ја
следи
ефективноста
буџетската контрола;

-

врши проценка на ризикот на
процесите
на
финансиското
управување и контрола и изготвува
мапа на процеси;

на

распределба

на

-

изготвува годишна сметка;

-

спроведува ex- ante контрола;

-

врши сметководствени работи за
облиците на месната самоуправа;

-

изготвува налози за плаќања; врши
пресметка и исплата на плати и
благајничко работење;

-

врши ажурирање на сопственоста
на подвижниот и недвижниот имот
на општината;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот на општината.

годишнииот

Одделението
за
буџетска
контрола, ги врши работите што се
однесуваат на:
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изготвува и доставува до трезорот
годишни, квартални и месечни
финансиски
планови
за
извршување на буџетот;
воспоставува
ревизорска
трага
преку
документирање
на
финансиските и други трансакции;

Одделението
за
администрирање на приходи ги врши работите
кои се однесуваат на:

-

планирање
приходите;

-

евиденција на наплата- собирање
на локалните даноци, такси и
надоместоци
на
општината
утврдени со закон;

и

утврдување

на

-

го
следи
и
контролира
извршувањето на договорите за
јавна набавка во сите сегменти;

-

спроведува
контрола
ревизорската трага;

на

-

идентификација и регистрација на
имотот на даночните обврзници;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот на општината.

-

како и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.

Одделението за сметководство и
плаќања ги врши следните работи:
- спроведува
сметководтвено
евидентирање за извршувањето на
буџетот,
основните
средства,
наплата
на
побарувањата
и
плаќањето на достасаните обврски;

-

спроведува
целосно
плаќањата;

навремено, точно и
евидентирање
на

изготвува
месечен
финансиски
извештај
за
реализација
на
извршување на буџетот согласно со

Член 9
3.
СЕКТОР
ЗА
УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНИ РАБОТИ

И

Секторот
за
урбанизам
и
комунални работи извршува работи кои
се однесуваат на:

-

урбанистичкото планирање,
издавање на одобренија за градење
на објекти од локално значење
утврдени со Закон,
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уредување
на
просторот
и
уредувањето
на
градежното
земјиште;
обезбедување
услови
снабдување со вода за пиење;

за

-

одведување
на
отпадните
атмосферските води;

и

-

организирање на јавниот локален
превоз;

-

локалните улици и патишта;
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Одделението за комунални работи ги
врши работите што се однесуваат на:

-

снабдување со вода за пиење;

-

јавното осветлување;
одведување
и
третман
атмосверските води;

на

-

уредување и организирање
јавниот локален превоз;

на

-

обезбедување
на
услови
за
снабдување со природен гас и
топлинска енергија;

-

изградба,
одржување,
реконструкција
и
заштита
на
локалните патишта и улици и други
инфраструктурни објекти;

-

регулирање
сообраќај;

-

изградба и одржување на уличната
сообраќајна сигнализација;

учествува
во
постапката
за
изработка,
донесување,
изменување и дополнување на
Генерален
урбанистички
план,
детален урбанистички план, општ
акт за условите за градба на објекти
во населено место, урбанистички
проекти и друга урбанистичка
документација;

-

изградба и одржување на јавниот
простор за паркирање;

-

изготвување
на
програма
за
регулација, одржување и користење
на речните корита во урбаните
делови;

-

-

покренува
изработка,
изменување
планови;

води евиденција на имиња на
улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот.

-

ја
следи
реализацијата
урбанистичките планови;

-

изготвува програми за урбанистичко
планирање и уредувањето на
градежното земјиште;

-

издава одобренија за градење на
објекти
од
локално
значење
утврдени со закон;

-

се грижи за уредувањето
просторот
и
уредувањето
градежното земјиште;

сообраќајот
и
сообраќајната
сигнализација; создавање услови за
поставување
на
неопходната
инфраструктура
во
населените
места;

-

ги врши работите на управување со
градежното земјиште

-

и други работи кои ќе
бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот.

Одделението за урбанизам ги
врши следните работи:
- урбанистичко (урбано и рурално)
планирање;

-

-

иницијатива
за
дополнување
и
на
урбанистичките
на

на
на

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
градоначалникот.

испорака на технолошка вода;
одведување и прочистување
отпадните води;

на

режимот

на

на

Одделението за управување со
градежно земјиште, ги врши работите
што се однесуваат на:

-

ги следи законските прописи и
подзаконските
акти
кои
се
однесуваат на управувањето со
градежното земјиште сопственост
на Република Македонија;

-

прима и разгледува барања за
отуѓување, давање под долготраен
и краткотраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија, користење на градежно
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приватно партнерство;

-

-

бр. 8
и

Службен гласник на општина Струмица
јавно

подготвува договори за отуѓување,
давање
под
долготраен
и
краткотраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија;
разгледува и води постапка за
посебни случаи на стекнување
право на сопственост на градежно
земјиште согласно со закон;

-

води
регистар
на
градежно
земјиште кое е отуѓено и дадено
под долготраен и краткотраен закуп;

-

изготвува едногодишна програма за
работа
во
областа
на
располагањето
со
градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија;

-

-

координира и најтесно соработува
со Комисијата за спроведување на
постапка за јавно наддавање за
отуѓување и давање под долготраен
и краткотраен закуп на градежно
земјиште;
врши и други работи кои се
однесуваат и ќе се стават во однос
на располагањето и управувањето
со градежното земјиште.
Член 10

4. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Секторот за локален економски
развој и заштита на животната средина
ги врши следните работи:
- ја води локалната економска
политика преку планирање на
локалниот економски развој со
утврдување на развојни приоритети
за општината,

-

остварува меѓународна соработка
со посебен акцент на проекти кои се
финансираат од фондовите на
Европската Унија и

-

врши работи кои се однесуваат на
заштита на животната средина
преку изготвување на планови и
програми и превземање на мерки за
заштита согласно со закон.

Оделението
за
економски развој извршува
задачи кои се однесуваат на:
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локален
работни

-

планирање на локалниот економски
развој;

-

утврдување
на
развојните
структурните приоритети;

-

водење на
политика;

-

подршка на развојот на малите и
средните
претпријатија
и
на
претприемаштвото на локално ниво;

-

соработува
организаци ;

-

учествува во воспоставувањето и
развојот на локалната мрежа на
институции
и
агенции
и
промовирање на партнерство;

-

го подготвува претставувањето на
општината на сите домашни и
странски манифестации;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
градоначалникот.

локална

со

и

економска

невладините

Одделението
за
меѓународна
соработка и европски фондови, ги врши
работите што се однесуваат на:
- подготвува воспоставување на
меѓународна
соработка
на
општината
со
меѓународни
организации и институции и други
општини од странство;

-

ги следи понудите за финансирање
на
проекти
од
меѓународни
фондови и донатори, подготвува
проекти и аплицира за истите;

-

подготвува
протоколи
за
збратимување и продлабочување
на соработката со други општини од
странство;

-

организира настани и дистрибуира
информации
поврзани
со
подготовка и спроведување на
проекти што се финансираат од
фондовите на Европската Унија;

-

врши и други работи што ќе бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи.
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Одделение
за
заштита
на
животната средина ги врши следните
работи:
- врши оценка на влијанието на
животната средина и природата;

-

предлага мерки за заштита и
спречување од загадување на
водата, воздухот и земјиштето;

-

предлага мерки за заштита од
бучава и нејонизирачко зрачење;

-

врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
градоначалникот.
Член 11

5.
ИНСПЕКТОРАТ
ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

СЕКТОР

ЗА

Инспекторатот-Секторот
за
инпекциски работи врши инспекциски
надзор и контрола на примената на
законите и други прописи и акти донесени
врз основа на закон кои се однесуваат на
општината; инпекциски надзор и контрола
на примената на прописите и актите
донесени од страна на органите на
општината
и
превзема
мерки
за
отстранување на сите неправилности при
примена на истите, во согласност со закон.
Одделението
за
инспекциски
работи во урбанизмот, комуналните
работи, заштита на животната средина,
патниот сообраќај и локалните патишта
и
улици врши инпекциски надзор и
контрола на примената на Законите и
другите прописи и акти донесени врз
основа на закон, прописите и актите
донесени од страна на органите на
општината, а кои се однесуваат на
урбанизмот, комуналиите, заштитата на
животната средина патниот сообраќај и
локалните патишта и улици.
Одделението
за
инспекциски
работи во финансиите, образованието,
спортот, угостителството, туризмот и
други области во надлежност на
општината врши инпекциски надзор и
контрола на примената на Законите и
другите прописи и акти донесени врз
основа на закон, прописите и актите
донесени од страна на органите на
општината, а кои се однесуваат на
организацијата на работата на основните и
средните
училишта
во
општината;
утврдувањето и наплатата на општинските
даноци, такси и надоместоци; спортските
објекти во општината; угостителството;
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туризмот и други инпекциски работи за кои
со закон е надлежна општината.
Член 12
6. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОБУКИ

СО

Секторот за управување со
човечки ресурси и обуки ги извршува
надлежностите кои се однесуваат на:
- следење,
проучување
и
применување
на
законските
прописи од областа на локалната
самоуправа,
работните
и
службеничките односи;

-

подготвување на предолог-одлука
за организацијата, делокругот и
начинот
на
извршување
на
работите
на
општинската
администрација, предлог-правилник
за систематизација на работните
места
во
општинската
администрација, како и измените и
дополнувањата на овие акти;

-

подготвување и обработување на
податоци во врска со човечките
ресурси
и
обработување
на
документација за изработка на
анализи и информации;

-

водење
и
ажурирање
на
електронската база на податоци за
вработените;

-

водење на персоналните досиеја на
сите вработени во општинската
администрација;

-

водење на евиденција за присуство
на работа на вработените како и
прием и обработка на податоците
за боледувања, нивна контрола и
доставување
до
Секторот
за
финансиски работи;

-

соработува со Министерство за
информатичко
општество
и
администрација и Агенцијата за
администрација во однос на сите
прашање
поврзани
со
административните
службеници
(работни односи, обуки, оценување
и др.);

-

спроведување на постапката за
вработување
на
државните
службеници и на лицата без статус
на државни службеници;
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пополнување и доставување на ДС
обрасците до Централниот регистар
за државни службеници што го води
Министерство за информатичко
општество и администрација;

спроведување на постапката за
вработување
на
државните
службеници и на лицата без статус
на државни службеници;

-

анализирање на потребите за
обуки, предлагање на насоки за
доусовршување на вработените;

пополнување и доставување на ДС
обрасците до Централниот регистар
за државни службеници што го води
Министерство за информатичко
општество и администрација;

-

координирање
оценување
службеници;

координирање
оценување
службеници;

-

координирање и подготвување на
планот
за
користењето
на
годишните одмори и изготвување
на решенија за годишни одмори;

-

и други работи што ке бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи.

учество
во
подготвување
на
годишната програма за обука на
државните
службеници
и
вработените
во
општинската
администрација без статус на
државни службеници;

на
на

процесот на
државните

координирање и подготвување на
планот
за
користењето
на
годишните одмори и изготвување
на решенијата за годишни одмори;
предлагање
на
мерки
за
обезбедување на оптимални услови
за работа на вработените;

-

и други работи што ке бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи.

Одделението за управување со
човечки
ресурси
ги
извршува
надлежностите кои се однесуваат на:

-

прием и обработка на податоците
за боледувања, нивна контрола и
доставување
до
Секторот
за
финансиски работи;

-

-

-
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следење, проучува и применува
законските прописи од областа на
локалната самоуправа, работните и
службеничките односи;
подготвување на предлог-одлука за
организацијата,
делокругот
и
начинот
на
извршување
на
работите
на
општинската
администрација, предлог-правилник
за систематизација на работните
места
во
општинската
администрација, како и измените и
дополнувањата на овие акти;

-

ажурирање на електронската база
на податоци за вработените;

-

водење на персоналните досиеја на
сите вработени во општинската
администрација;

-

водење на евиденција за присуство
на работа на вработените како и

на
на

процесот на
државните

Одделението
за
обуки,
извршува
надлежностите
кои
однесуваат на:

ги
се

-

соработување со Министерство за
информатичко
општество
и
администрација во однос на сите
прашања поврзани со Законот за
државни службеници од областа на
обуките;

-

предлагање
на
мерки
за
обезбедување на оптимални услови
за работа на вработените и нивно
усовршување од аспект на примена
на законските и подзаконските
прописи од
надлежност на
општината;

-

подготвување
на
годишната
програма за обука на државните
службеници и вработените во
општинската администрација без
статус на државни службеници;

-

подготвување
и
обработување
податоци во врска со човечките
ресурси
и
обработување
на
документација за изработка на
анализи и информации потребни за
изработка на годишни планови за
обуки;
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анализа на потребите од обука на
државните
службеници,
подготвување на годишна програма
за обука, буџет за реализација на
годишната програма за обука,
курикулуми за избор на обучувачи,
го координира и следи процесот на
реализација на годишната програма
за обука и евалуација на обуките од
аспект на примена на стекнатите
знаења од остварените обуки;
подготвува полугодишен извештај
за спроведени специјализирани
обуки за државните службеници и го
доставува до Министерство за
информатичко
општество
и
администрација во електронска и
печатена форма;

-

изработката
на
технички
спецификации
за
избор
на
надворешни
организации
за
подготвување програми за обука и
нивно изведување за потребите на
Комисијата за јавни набавки;

-

подготвува договори за регулирање
на меѓусебните права и обврски при
стручно
оспособување
и
усовршување
на
државниот
службеник по потреба на органот;

-

следење и примена на прописите од
областа во која работи, соработува
со другите државни службеници и
помага
во
остварувањето
на
останатите
надлежности
од
делокругот на одделението;

-

и други работи што ке бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи.“
Член 13

7.
ОДДЕЛЕНИЕ
РЕВИЗИЈА

ЗА

ВНАТРЕШНА

Одделението
за
внатрешна
ревизија ги врши следните работи:
- врши внатрешна ревизија, согласно
со закон и со системот на
процедурите за внатрешна ревизија
воспоставени
од
општината,
согласно
со
меѓународните
стандарди
за
професионално
работење на внатрешната ревизија,
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прифатени од Министерството за
финансии;

-

подготвува
годишен
план
за
внатрешна
ревизија
и
по
одобрување од градоначалникот на
општината, го обезбедува неговото
спроведување и следење;

-

доставува извештаи за извршената
внатрешна
ревизија
до
градоначалникот на општината;

-

подготвува квартални и годишни
извештаи
за
работењето
на
внатрешната ревизија;

-

врши оценување на
значајни
фактори на ризик и дава совети на
градоначалникот на општината, за
намалување на истите;

-

ја
утврдува
економичноста,
ефикасноста и ефективноста во
работењето
на
системите
за
финансиско управување и контрола
и дава препораки за подобрување
на работењето на општинската
администрација;

-

ја следи и проверува точноста и
комплетноста на сметководствената
евиденција
и
финансиските
извештаи;

-

ја
утврдува
и
оценува
усогласеноста на работењето со
законите, подзаконските акти и
актите на органите на општината.

Член 14
8.ТЕРИТОРИЈАЛНА
ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА
Територијалната противпожарна
единица на општината ги врши следните
работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на
општината

-

отстранување на непосредната
опасност за настанување на пожар

-

спасување на животот на граѓаните
и заштита на имотот загрозени од
пожари и експлозии

-

укажување на техничка помош при
незгоди и опасни ситуации

14.06.2018 год.
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-

извршување на други работи при
несреќи и непогоди

-

врши
непрофитабилни
услуги
заради подобрување на техничката
опременост и услови за работа, кои
не
го
оневозможуваат
или
попречуваат вршењето вршењето
на основната функција

-

-

заедно
со
територијалнмите
единици од општините на во РМ,
дејствуваат како противпожарни
единици на Република Македонија,
заради оперативно делување при
гаснењето на големи пожари на
целата територија на Република
Македонија
давање помош кога тоа е побарано
при гаснењето на пожари во други
држави
водење на посебна евиденција за
настанатите пожари, експлозии,
интервенции
за
гаснење
и
интервенции за други настани
според единствената методологија
и известување на Дирекцијата за
заштита и спасување и општината
за тоа

-

периодично испитување и проверка
на исправноста на противпожарната
опрема
со
која
располага
Територијалната
противпожарна
единица

-

тековна поправка и одржување на
механиката

-

давање
на
противпожарно
обезбедување
на
објекти,
делегации, јавни собири, спортски и
други
манифестации,
во
координација со Министерството за
внатрешни работи

-

врши
обука
од
областа
противпожарната
заштита
припадниците на АРМ

-

едукација на граѓаните за заштита
од пожари, преку организација на
предавања, преку медиум ии
организирање на други активности

-

врши и други работи што ќе и бидат
доверени.

на
за

Работите од став 1 на овој член,
Територијалната противпожарна единица
на општината ги врши на подрачјето на
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општината, а ги покрива и подрачјата на
општините Босилово, Василево и Ново
Село. Во рамките на Територијалната
противпожарна
единица
функционира
команден
оперативен
центар,
противпожарен и автомеханичарски сервис
организирани како 1 чета со 4 одделенија.
Заради оперативно делување при
гаснење
на
големи
пожари,
територијалната противпожарна единица
може да врши работи и на територијата
надвор од општините наведени во став 2 од
овој член.
IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ
СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА
Член 15
Со општинската администрација
раководи градоначалникот на општината.
Највисок државен службеник и
извршен раководител на општинската
администрација е секретарот на општината.
Секретарот на општината ги координира
активностите
помеѓу
организационите
единици на општинската админстрација.
Член 16
Со секторот раководи раководител
на сектор.
Во
случај
на
отсуство
или
спреченост на раководителот на секторот,
со секторот раководи еден од помошниците
раководители на сектор.
Со
одделението
раководи
раководител на одделение.
Во
случај
на
отсуство
или
спреченост, раководителот на одделението
го заменува стручен државен службеник со
највисоко звање во одделението, кој го
определува раководителот на сектор.
Член 17
Со Територијалната противпожарна
единица на општината раководи командир
на ТПЕ.
Во
случај
на
отсуство
или
спреченост
на
командирот,
со
Територијалната противпожарна единица
на општината раководи заменик командир.
Со
одделението
во
Територијалната противпожарна единица
раководи командир на одделение.
Член 18
Вкупниот
број
на
вработени,
распоредот по звања и работни места го
утврдува градоначалникот на општината со
Правилник
за
систематизација
на
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работните
места
во
општинската
администрација на општината.
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА АКТИТЕ
Член 19
Во општината се води Деловодник,
како основна книга за евиденција на актите.
Посебни деловодници се водат во:
Секторот за урбанизам и комунални работи,
секторот за локален економски развој и
заштита
на
животната
средина,
одделението
за
администрирање
на
приходи и Деловодник за одбраната.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Оваа Одлука може да се измени и
дополни на начин и во постапка како и при
нејзиното донесување.
Член 21
Со денот на влегување во сила на
оваа одлука, престануват да важат:
Одлуката за организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на општина
Струмица бр. 08-1806/1 од 15.03.2016
година и Одлуката за изменување и
дополнување
на
одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на општина Струмица бр.
08-756/1 од 30.01.2018 година.
Член 22
Оваа Oдлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“, а
ќе се применува по добиената согласност
од Министерството за информатичко
општество и администрација.
Бр.08-4698/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

бр. 8

14.06.2018 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни места
согласно Годишниот план за вработување
за 2018 година на Општина Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни места
согласно Годишниот план за вработување
за 2018 година на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.

Бр.09-4699/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

141.
Врз основа на член 17 став 7 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија
бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016“), 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 12.06.2018 година,
донесе:
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување за 2018 година на
Општина Струмица
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план за
вработување за 2018 година на Општина
Струмица.

14.06.2018 год.

бр. 8
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-4699/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлука за изменување на
Одлуката за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2018 година
Се
објавува
Одлуката
за
изменување на Одлуката за резервирање
средства за експропријација во Буџетот на
општина Струмица за 2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4700/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

142.
Врз основа на член 26 став 1 точка
6 од Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и
178/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.06.2018 година,
донесе:
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Одлука
за изменување на Одлуката за
резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2018 година
Член 1
Во Одлуката за резервирање
средства за експропријација во Буџетот на
општина Струмица за 2018 година
(Службен гласник на Општина Струмица бр.
02/18), во член 1 износот „12.493.000,00“ се
заменува со износот „19.493.000,00“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4700/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
финансиски средства на Фејзи Асанов од
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување финансиски средства на Фејзи
Асанов од Струмица, донесена на
седницата на
Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4701/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
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143.
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 12.06.2018 година,
донесе:
Одлука
за доделување финансиски средства на
Фејзи Асанов од Струмица
Член 1
На Фејзи Асанов од Струмица, му се
доделуваат финансиски средства во нето
износ од 50.000,oo денари, за лекување на
Назали Асанова од Струмица.
Член 2
Доделените финансиски средства
да се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2018 година и да се
трансферираат на трансакциската сметка
на Фејзи Асанов од Струмица ул.
„Бетовенова“ бр. 5.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-4701/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Јане
Сандански“ Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.

Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Јане
Сандански“
Струмица,
донесено
на
седницата на
Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4702/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
144.
Врз основа на член 88 од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 16/96,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02,
40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18) и 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
12.06.2018 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување на
претставник на Училишниот одбор во
СОУ „Јане Сандански“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на СОУ „Јане
Сандански“
Струмица
се
разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Аце Стојанов.
2. Во Училичниот одбор на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица, за претставник на
Општина Струмица се именува:
- Драге Димитров
3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4702/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

14.06.2018 год.

бр. 8
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Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Никола
Карев“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Никола
Карев“ Струмица, донесено на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 12.06.2018 година.
Бр.09-4703/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................................
145.
Врз основа на член 88 од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 16/96,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02,
40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18) и 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 12.06.2018 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување на
претставник на Училишниот одбор во
СОУ „Никола Карев“ Струмица
1.Од Училишниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица се разрешува
претставникот на Општина Струмица:
- Борис Стојанов.
2. Во Училичниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица, за претставник
на Општина Струмица се именува:
- Аце Стојанов
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3.
Ова Решение влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-4703/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
Се
објавува
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 12.06.2018
година.
Бр.09-4704/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
146.
Врз основа на член 372 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18
и 63/18) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.06.2018 година,
донесе:
Решение
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
разрешуваат членовите: Зоран Узунов,
Сузана Тасева, Благој Митров, Спасо
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Крстев, Ѓорги Спасов, Ѓорги Марчин, Томе
Весов, Хризантема Рендевска, Живко
Галабовски, Воислав Ристовски, Сашо
Андонов и Дончо Горичов.
2. Во Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата се именуваат:
За претседател:
- Хризантема Рендевска
За членови:
- Сузана Тасева;
- Живко Галабовски;
- Воислав Ристовски;
- Благој Митров;
- Спасо Крстев;
- Ѓорги Спасов;
- Миле Стојменов;
- Дончо Горичов;
- Зоран Узунов;
- Горги Аризанов;
- Елизабета Ангелова и
- Оливер Ристов.
3. Ова Решение влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-4704/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2018 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и

бр. 8

14.06.2018 год.

туризмот во 2018 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4705/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.
Струмица
...............................................
147.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 05/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 10/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.06.2018 година,
донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на општина
Струмица во областа на локалниот
економски развој и туризмот во 2018
година
Програмата за активностите на
општина
Струмица
во
областа
на
локалниот економски развој и туризмот во
2018 година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните
измени и дополнувања:
1. Во глава 3: Проектни
активности – распоредување на
буџетските средства
Г1: Подршка на ЛЕР
Во
табелата во точка 11
„чланарина ЗЕЛС“ износот од „1.000.000“
се заменува со износот „1.196.752“ денари.
Со тоа и вкупниот износ во
табелата се зголемува за 196.752 денари,
односно наместо „13.240.000“
изнесува
„13.436.752“ денари.
2. Во глава 4: Финансирање
Износот од „13.240.000,оо денари“
се заменува со износот „13.436.752,оо
денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-4705/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................

14.06.2018 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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
Oпштина Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Oпштина Струмица за 2018
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.
Бр.09-4706/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
148.
Врз основа на член 12 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на
Република
Македонија„
бр.
15/2015,
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016,
190/2016), член 36 од Законот за локалната
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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 12.06.2018 година,
донесе:
,
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на Oпштина
Струмица за 2018 година
1. Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/17 и 3/18) и во:
Глава V. Висина на надоместокот
за уредување на градежното земјиште по
населби и зони, точка 12 по став 2 се
додава нов став 3 кој гласи:
„Во случаите за кои е предвидено
комуналниот надоместок да може да се
плати на рати, а инвеститорот се определи
надоместокот да го плати во целост (без
рати), Градоначалникот со поединечно
решение може да одобри износот на
комуналниот надоместок да се намали за
8%“ ;

2. Глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по објасти и објекти
Во точка 2: ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), табелата се
менува и гласи:

ред.
бр.
1.
2
3
4.
5

Назив на активноста
Изработка на проектна документација – Урбан мост
Индустриски зони.-пробивање на патишта
Улица АГРОБЕРЗА

Измени и
дополнувања
на
Програмата
ФА
2.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00

Улици во касарна и други урбанизирани станбени
блокови во град Струмица

7.552.808,00

Пробивање на патишта во Софилар

3.500.000,00

6

Отварање на улици во детални планови со Г
намена-Зона Север

7

Повеќегодишни инвестиции за тротоари

10.000.000,00
260.510,00
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8

Експропријација

9

Проекти и равизии за патишта

10

Реконструкција на шеталиште од ТТК Банка до
Тутунска Банка

11

Повеќе годишни инвестиции за бетонирање

12

13
14
15
16

бр. 8

Втор слој на ул. ”Жртви на фашизмот” од ул. “В.
Сурчев” до ул. “Браќа Миладинови”-1 МЗ
Втор слој на ул. “Коста Бозов “од ул.” Жртви на
фашизмоот” до ул. “Браќа Миладинови”-1 МЗ

14.06.2018 год.
19.493.000,00
500.000,00
1.055.170,00
944.830,00

2.103.233,00
0,00

Бехатон плочки на ул. “Иљо шопов бр.9-1 МЗ
182.266,00
Втор слој асфалт на ул.” Ката Поцкова” на цела
улица-2 МЗ
Бетонирање на џеб на Бул.”Машал Тито” бр. 127спроти памучната-2 МЗ

3.666.779,00
217.746,00

17

Втор слој асфалт на ул. “Генерал Боро Поцков”
(потегот од ул. “К.Поцкова” до крај)-2 МЗ

18

Бетонирање на џеб на Бул.”Младинска” бр. 189-2МЗ

109.149,00

Асфалтирање на 4 џеба на ул. “Тимо Тренчев”-2 МЗ

0,00

Втор слој асвалт на ул.”Ѓорѓи Василев” (потег од ул.
“Киро Абрашев” до ул. “Климент Охриидски”)-2МЗделот од улицата кај ресторант „Пиликатник“

0,00

Втор слој на асфалт на ул. “Ѓорги Василев” (потегот
од ул.” К. Абрашев “до ул. “Младинска”)-2 МЗ

0,00

Втор слој на асфалт на ул. “Ѓорги Василев” (потегот
од ул.” К. Абрашев “до ул. “Ристо Ќурчиев”)-2 МЗ

3.000.000,00

Втор слој асфалт на ул. “Младинска “( потег од ул.
“Ѓорги Василев” до ул.“Ристоман Попчевски”)-2 МЗ

2.710.000,00

Втор слој на асфалт на ул. “Атанас Караман”(потег
од ул.”Кр. Република” до крај)-2 МЗ

3.061.307,00

19

20

21

22.
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

Втор слој-асфалт на раскрсница (кружен тек) на
Бул.”Гоце делчев” и ул. “Младинска”-6 МЗ
Втор слој асфалт на ул.”11-ти Септември”-8 МЗ(потег од ул.,,Елка Јанкова'' до ул.,,Ристоман
Попчевски''
Бетонирање на сокак на ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” до
ул.”Светозар Марковиќ”-8 МЗ
Втор слој асваллт на ул.”Димитар Влахов” (потег од
ул.”Кр.Република” до ул.”5-ти Ноември”-8 МЗ
Тротоар на ул.”Кл.Охридски” од “Здружение на
возачи” до ул. “Братство и единство”-1 МЗ
Бетонирање на сокак меѓу ул.”Димитар Влахов” и
ул.,,5-ти Ноември”-8 МЗ

3.863.214,00

0,00
1.770.000,00
476.914,00

977.271,00
1.120.174,00
257.262,00

Втор слој асфалт на ул.”11-ти Септември”-8 МЗ
Тротоар на ул.”Јанко Цветинов” од Бул.”Ленинова
до к.бр. 37(“Авто мото”)-1 МЗ

0,00
90.272,00

14.06.2018 год.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

48
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Тротоар на ул. “Боро Поцков 3” од бр. 28 до бр. 30
(Кај Кирил Манолев)-2 М

65.679,00

Тротоар на ул.”Елка Јанкова” од бр.14 до крај на
улица (позади ФОН)-2 МЗ

122.413,00

Тротоар на ул.”Ценка Павлова” од училиштето
“Никола Вапцаров” кон ул. “Ката Поцкова”-2 МЗ

128.644,00

Тротоар на дел од ул.”12Јули” бр. 3 од ќошето на
ул.”Димитар Цветинов”-2 МЗ
Реконструкција на тротоари на ул.”Ѓорги Трајков” од
стара полиција до пекара Бејкер-2 МЗ
Реконструкција на тротоар на ул.”Младинска” од
кружен тек до ул.”Александар Македонски”-2 МЗ
Втор слој асфалт на ул.”Крсте Мисирков”-4 МЗ
Тротоар на ул. “Ѓуро Салај” (од ул. “11-ти Октомври”
до ул. “Моша Пијаде”)-десна страна--5 МЗ
Тампонирање на ул.”Ѓуро Салај” - Софилар-5 МЗ
Санација на лева страна на ул.Страшо Пинџур„- 7
МЗ
Тротоар на ул.”Вардарска” и двата џеба-8 МЗ
Тротоар на ул. “ Кр. Република-8 МЗТротоар на ул.:Кр.Република” од левата страна од
бр. 123 до слаткарница “Канди”-8 МЗ
Тротоар на ул.” Спиро Захов” (од нови скали десноедна страна на улицата)-8 МЗ
Бетонирање на тротоар на ул.”Д. Влахов” од “Кр.
Република-спој со ул.” 5-ти Ноември” - двете страни
(од Дипон до крај)-8 МЗ

57.985,00

110.000,00
595.664,00
2.132.318,00
1.527.156,00
334.648,00
238.055,00
706.253,00
0,00
242.679,00

122.767,00

300.000,00

Поставување на бехатон (тротоар) на ул. “Охридска”
(од двете страни на улицата)-8 МЗ
585.138,00

49

Реконструкција на тротоари на Бул.”Маршал Тито”
од кружен тек на ул.”Кр. Република “ до ул. “Елка
Јанкова”-од двете страни на булеварот)-8 МЗ

50

Студија со изработка на проектно техничка
документација и изведба на регулација на
крстосници (семафори и кружни текови)

51

Бетонирање на пешачка патека кај ,,Стара стоковна
куќа''

52

Реконструкција на пешачка патека(тротоар) на ул.
„Браќа Миладинови'' - ред маркет ,,Црвена Ружа''

53

Бетонирање на улица,,Пиринска''

54

Бетонирање на улица во Турско маало-лево од
дуќан

55

Бетонирање на џеб 2 на ул.,,Братство''-II фаза

56

Бетонирање на канал „Коритниче''-II фаза

220.000,00

57

Бетонирање на потпорен ѕид на улица
,,Партизанска'' бр.19-21

600.000,00

58

Санација на оштетувања на ѕидови на канал
,,Крушевска Република''

5.607.714,00

2.700.000,00
71.000,00

53.790,00
435.000,00
800.000,00
1.200.000,00
400.000,00
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1.200.000,00

Интервентни бетонски работи на територијата на
општина Струмица

59

1.360.000,00

Бетонирање на потпорен ѕид на улица ,,Братство''
(покрај џеб 2-II фаза-позади Таџедин)
Тротоар на ул.”Мајка Тереза” во населба Касарна У.Б.36,37

60
61
62

14.06.2018 год.

300.000,00

Санација на бетонски пропуст на канал во с.Сачево

1.200.000,00

Вкупно:

110.328.808,00

3. Во точка 4. Програма ГА: Изградба на комерцијални објекти
Табелата се менува и гласи:

ред.
бр.
1
2

назив на активноста
Нова населба во Турско маало
Изградба на нов центар за НВО
Вкупно:

4. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-4706/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена на
Програмата за изградба и одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за измена
на Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4707/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

Измени и
дополнувања на
програмата ГА
7.000.000
4.000.000
11.000.000
149.
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 12.06.2018 година,
донесе
Програма
за измена на Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за
2018 година
Во Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2018
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните
измени:
1. Програма
Ј3
–
јавно
осветлување:
Износот од „15.700.000,оо денари“
се заменува со износот „17.700.000
денари“, а износот од „4.200.000,оо“ се
заменува со износот
од „6.200.000,00
денари“.
2. Во Програмата ЈА: Изградба
на јавно осветлување
Во табелата под реден број 6
„Струмица „Смарт сити“ износот од
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„3.000.000 денари“ се заменува со износот
„4.700.000 денари“.
Со тоа и вкупниот
износ на
Програмта ЈА
наместо „9.750.000“,
изнесува „11.450.000“ денари.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4707/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измени на
Програмата за одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за измени
на Програмата за одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4708/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
150.
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 12.06.2018 година,
донесе
Програма
за измени на Програмата за одржување
на јавната чистота на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година
1.Во Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година („Службен
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гласник на општина Струмица“ бр. 23/17)
се вршат следните измени:
Во глава:
4.Начин на финансирање
Вкупниот износ на Програма Ј4 –
Јавна чистота - износот од „6.950.000,oo
денари“
се
заменува
со
износот
„7.870.000“ денари.
Во алинеа 3 - Дезинфекција и
дератизација
износот од „ 600.000,оо
денари“
се заменува со износот
„1.520.000 денари“
2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-4708/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измени на
Програмата за активностите на Општина
Струмица во областа на образованието
во 2018 година
Се објавува Програмата за измени
на Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
образованието во 2018 година , донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4709/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
151.
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
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Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.06.2018 година,
донесе
Програма
за измени на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2018
година
1. Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
образованието во 2018 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 23/17)
се вршат следните измени:
Во глава 3. Финасирање вкупниот
износ од 10.098.000 денари се заменува
со износот „15.470.000“ денари
Во табелата во точка 5 – Ужинкаизносот од 1.250.000“ се заменува со
износот „ 6.622.000 “ денари.
Со тоа и вкупниот износ на програмата
Н1 –основно образование во табелата
наместо „3.678.000 денари“ изнесува
„9.050.440“ денари.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-4709/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнувања
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4710/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
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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 12.06.2018 година,
донесе
Програма
за дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2018 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 23/17)
се вршат следните дополнувања:
Во глава 3: Активности
По алинеа 10 се додаваат:
„- Литературни читања по повод
денот на македонските просветители „Св.
Кирил и Методиј“, културно-уметничка
програма по повод одбележување на
празникот Света Тројца“,
литературни
читања по повод денот на библиотекарите,
изложба на цртежи по повод првиот ден на
есента, изложба на цртежи – „зимска
идила“ и предновогодишна програма во
Дом на културата с. Дабиље
- Литературни читања по повод
Денот на независноста на Република
Македонија,
Концерт
на
културно
уметничко
друштво
по
повод
одбележување на празникот “Успение на
Пресвета Богородица“, изложба на цртежи
– „Есенска идила“ и предновогодишна
програма
во
Дом
на
културата
с.Просениково
- Ликовна изложба на слики од
уметници од населено место Добрејци,
културно уметничка програма по повод
одбележување на празникот „Свети Илија“,
литературни читања по повод Денот на
независноста на Република Македонија и
предновогодишна програма во Дом на
културата с.Добрејци
- Изложба на цртежи – „зимска
идила“, Културно уметничка програма по
повод одбележување на празникот „Свети
Илија“ и предновогодишна програма во
Дом на културата с.Попчево;
- Концерт на културно уметничко
друштво по повод одбележување на денот
„Петровден, литературни читања по повод
денот на библиотекарите и изложба на
ликовни творби по повод доаѓање на
зимата во Дом на културата с. Костурино;
- Културно уметничка програма по
повод
одбележување
на
празникот
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„Илинден“; литературни читања на млади
поети,
предновогодишна
културно
уметничка програма и изложба на цртежи
по повод првиот есенски ден во Дом на
културата с.Градско Балдовци;
Литературни
читања
на
роднокрајни автори, предновогодишна
културно-уметничка програма, изложба на
цртежи за првиот есенски ден и Изложба
на цртежи по повод одбележување на
денот за заштита на животна средина во
Дом на културата с.Муртино;
- Културно-уметничка програма по
повод одбележување на празникот „Свети
Илија“, Литературни читања по повод
денот
на
библиотекарите
ни
предновогодишна изложба на цртежи во
Дом на културата с.Сачево;
Одбележување на празникот
„Свети
Четириесет“;
историски
и
литературни читања по повод денот на
битката на Беласица
и
изложба на
цртежи по повод денот на заштита на
животната средина во Дом на културата
с.Банско;
- Одбележување на празникот
„Свети Илија“, литературни читања на
млади поети, изложба на ликовни творби
по повод денот на заштита на животна
средина и предновогодишна програма“во
Дом на културата с.Габрово;
2. Оваа Програма влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-4710/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за работа
во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година, донесена на
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седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4711/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
153.
Врз основа на член 99 став 1
точка 1 од Законот за градежно земјиште
(„Службен
весник
на
Република
Македонија„ бр. 15/2015, 193/2015,
226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016),
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
12.06.2018 година, донесе:
Програма
за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост
на Република Македонија на подрачјето
на Општина Струмица за 2018 година
I. Општ дел
Градежно земјиште е земјиштето
што
е планирано и опфатено
со
урбанистички план, урбанистичко-планска
документација,
урбанистичко-проектна
документација, општ акт или проект за
инфраструктура.
Градежното земјиште може да
биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште
е земјиште на кое е изграден објект од
траен карактер и земјиштето што служи за
редовна употреба на објектот во граници
на градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е
земјиште
опремено
со
комунална
инфраструктура, додека неуредено е
земјиште
на
кое
нема
изграедно
комунална инфраструктура.
Градежна парцела е дел од
градежно земјиште чиишто граници се
утврдени
со
урбанистички
план,
урбанистичко
планска
документација,
урбанистичко-проектна
документација,
општ акт или проект за инфраструктура
предвидени со Законот за просторно и
урбанистичко планирање. Градежната
парцела може да се состои од една или од
повеќе катастарски парцели или од
делови на катастарски парцели.
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Градежното земјиште може да
биде во сопственост на Република
Македонија, во сопственост на општините,
општините во градот Скопје и градот
Скопје, во сопственост на, јавните
претпријатија, акционерски друштва и
други субјекти основани од Владата на
Република Македонија и Собранието на
Република Македонија и во сопственост на
домашни и странски физички и правни
лица, под услови утврдени со закон.
Со
градежното
земјиште
сопственост на Република Македонија, во
име на Република Македонија управува
Владата на Република Македонија.
Градежното
земјиште
во
сопственост на Република Македонија
може да се отуѓи, да се даде под
долготраен закуп, под краткотраен закуп,
да се разменува, да сe заснова право на
стварна службеност, да се даде на трајно
користење, да се пренесе правото на
сопственост и на него да се востановат
други стварни права, на начин и под
услови утврдени со закон.
Постапките за отуѓување и давање
под долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште и за засновање на
право на стварна службеност на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија, во име на Република
Македонија
ги
водат
општините,
општините во градот Скопје и градот
Скопје, секоја на своето подрачје утврдено
со закон, освен постапката за отуѓување
на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија за потребите на
дипломатско-конзуларните
претставништва
за
изградба
на
дипломатско-конзуларни
објекти
и
постапката за отуѓување и давање под
долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште кое се наоѓа на
подрачје на две или повеќе општини.
II.Потреба од донесување на
Програмата:
Општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје можат да ги вршат
работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија, доколку ги исполнуваат
следниве услови:
- да имаат изготвено и усвоено
едногодишна програма за работа во
областа на располагањето со градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија,
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- да имаат потребен број на вработени
лица
кои
поседуваат
овластување,
- да имаат формирано Комисија за
спроведување на постапки за јавно
наддавање
и
- да имаат воспоставено електронски
систем за јавно наддавање на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија.
Постапките за отуѓување, давање
под долготраен и краткотраен закуп,
давање на право на трајно користење,
пренесување на право на сопственост,
засновање
на
право
на
стварна
службеност и склучување на договори за
отуѓување и договори за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија се
спроведуваат во електронска форма,
преку информациски систем.
−

Предмет на Програмата:

Предмет
на
Програмата
е
менаџирање со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија што
се наоѓа на подрачјето
на Општина
Струмица,
опредлено
следните
стратешки, развојни и плански документи
донесени на локално ниво:
- Генерален урбанистички план
на Град Струмица за плански
период од 2006 до 2020 год.
- Урбанистички
планови
за
населените места
- Програма за изработка на
урбанистички планови во 2018
година
−

Цели на Програмата

Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината, преку
овозможување на просторни услови за
развој.
Заинтересираните правни лица и
граѓани, преку реализацијата на оваа
програма можат да обезбедат градежно
неизградено земиште за
изградба на
нови простори за вршење на дејност. Со
тоа ќе придонесат за натамошен развој на
Општината, користење на локалните
ресурси и вработување на лица, а со тоа
и обезбедување на подобри услови за
живеење.
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V.Податоци за градежните парцели со графички прилози и одбележани градежни
парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:
1. Информации за градежна парцела: 1.27 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното земјиште

ГП1.27
2559
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1848.0 м2
809.3 м2
1900 м2
43 %
19
61,00 мкд
112.728,00 мкд
10 мкд/ м2
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2. Информации за градежна парцела: 2.5 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште

ГП2.5
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2,Д2,(30%)
10.2 м
П+2
1572.0 м2
879.9 м2
1850 м2
56 %
19
61,00 мкд
95.892,00 мкд
10 мкд/ м2
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3.
Информации за градежна парцела: 2.6 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
ГП 2.6
Број на катастарска парцела
2561
Катастарска општина
Дабиља
зона
Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена
Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена
Б1,Б2,Д2,(30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)
10.2 м
Катност
П+2
Површина на парцела
1160.2 м2
Површина за градење
612.4 м2
Бруто развиена површина
1250 м2
Процент на изграденост %
47 %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
13
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.
70.772,20 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на
10 мкд/ м2
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште
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4. Информации за градежна парцела: 2.10 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште

ГП 2.10
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1695.6 м2
961.7 м2
2000 м2
56 %
20
61,00 мкд
130.431,60 мкд
10 мкд/ м2
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5. Информации за градежна парцела: 2.11 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште

ГП 2.11
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1767.7 м2
1049.9 м2
2200 м2
49 %
22
61,00 мкд
107.829,70 мкд
10 мкд/ м2
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6. Информации за градежна парцела: 41.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното
земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 41.3.I
Дел од 6512/1 и 6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2760 м2
1905 м2
4968 м2
60 %
1.8
50
61,00 мкд
168.360,00 мкд
10 мкд/ м2
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7. Информации за градежна парцела: 42.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 42.3.I
Дел од 6512/1 и 6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2754 м2
1657 м2
4957 м2
60 %
1.8
50
61,00 мкд
167.994,00 мкд
10 мкд/ м2
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8. Информации за градежна парцела: 53.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното
земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување
на вредноста по метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 53.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2,Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2307 м2
1561 м2
4153 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
140.727,00 мкд
10 мкд/ м2
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9. Информации за градежна парцела: 54.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 54.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2,Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
3022 м2
2076 м2
5440 м2
60 %
1.8
54
61,00 мкд
184.342,00 мкд
10 мкд/ м2
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10. Информации за градежна парцела: 55.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното
земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување
на вредноста по метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 55.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2882 м2
1930 м2
5188 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
175.802,00 мкд
10 мкд/ м2
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11. Информации за градежна парцела: 56.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 56.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2872 м2
2241 м2
5170 м2
55 %
1.8
52
61,00 мкд
175.192,00 мкд
10 мкд/ м2
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12. Информации за градежна парцела: 36-10 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на зголемување на
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10
7034/20
Струмица
Урбан Блок 36 (Стара Касарна)
А – Домување
А2 – Домување во станбени згради
Б1, Б4, (20%)
22.00 м
П+6
18072,10 м2
8055,60 м2
56389,20 м2
45 %
3.12
Според чл.59 (Сл.Весник на РМ 78/06)
2090,00 мкд
37.770.689
209 мкд/ м

14.06.2018 год.
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Динамика на реализација
на Програмата

Постапката за отуѓување и давање
под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на јавно наддавање, се
спроведува
согласно
со
законските
одредби,
со
електронско
јавно
наддавање, со претходно дадена објава
од страна на Комисијата за спроведување
на постапки за јавно наддавање во:
- два дневни весници кои се
издаваат
на
македонски
јазик,
а
излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата;
- еден дневен весник кој се издава
на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен од македонскиот јазик во
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје на чие подрачје сe наоѓа
градежното земјиште предмет на објавата,
а излегува најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата и во
“Службен
весник
на
Република
Македонија“.
Со
цел
минимизирање
на
финасиските
трошоци
поврзани
со
објавата на огласи за отуѓување, односно
давање под закуп на градежното земјиште
се предвидува градежните парцели што се
предмет на годишната Програма да се
објават во турнуси.
Секој турнус ќе опфати објава на
огласи за градежните парцели што се
наоѓаат во состав на одредни населени
места, урбани блокови или локалитети.
Динамиката на реализација ќе се одвива
согласно интересите и плановите на
реализација на Буџетот на општина
Струмица за 2018 година.
VII. Проценка на финансиските
приливи по основ на реализација на
Програмата
Финансиските приходи можат да
се предвидат според просечната пазарна
цена за метар квадратен градежно
земјиште и процентот на реализацијата на
програмата.
VIII. Преодни и завршни одредби
Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста по
која и се донесува. За спроведувањето на
оваа
Програма
надлежен
е
Градоначалникот на општина Струмица.
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IX. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4711/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Oпштина Струмица за
2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Oпштина Струмица за
2018 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.06.2018 година.
Општина Струмица
Бр.09-4712/2
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
……...................
154.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на Oпштина
Струмица
1.Се
дава
согласност
Годишниот план за вработување
Oпштина Струмица за 2018 година;

на
на
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4712/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на улиците
во град Струмица, како и локалните
патишта во Општина Струмица за
2017/2018 година во зимски услови
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на улици во
град Струмица, како и локалните патишта
во Општина Струмица за 2017/2018 година
во зимски услови, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4713/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
155.
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
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на улиците во град
Струмица, како и локалните патишта во
Општина Струмица за 2017/2018 година
во зимски услови
1.
Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за одржување
на улиците во град Струмица, како и

бр. 8

14.06.2018 год.

локалните патишта во Општина Струмица
за 2017/2018 година во зимски услови
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4713/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 31.03.2018
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.
Бр.09-4714/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................

156.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16 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“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

14.06.2018 год.

бр. 8
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Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за период од
01.01.2018 до 31.03.2018 година
1.
Се дава согласност на
Извештајот
за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 31.03.2018
година, усвоен од Управниот одбор со
Одлука бр. 02-338/2 од 04.05.2018 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4714/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за изменување
и дополнување на Програмата за работа
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Програмата за изменување
и дополнување на Програмата за работа
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2018 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.06.2018 година.
Бр.09-4715/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
157.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
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(„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
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
изменување и дополнување на
Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2018 година
1.
Се дава согласност на
Програмата
за
изменување
и
дополнување на Програмата за работа на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2018 година, усвоена од Управниот одбор
со Одлука бр. 02-338/3 од 04.05.2018
година
2.
Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-4715/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 31.03.2018
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.
Бр.09-4716/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
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158.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16 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“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица- Гас“
Струмица за период од 01.01.2018 до
31.03.2018 година
1.
Се дава согласност на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
„Струмица- Гас“ Струмица за период од
01.01.2018 до 31.03.2018 година, усвоен
од Управниот одбор со Одлука бр. 02197/3 од 17.05.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4716/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во

бр. 8

14.06.2018 год.

ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4717/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
159.
Врз основа на член 116 алинеја 8
од Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17 и 21/18) и член 20 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица
1.
Се дава согласност на
Правилникот
за
изменување
и
дополнување
на
Правилникот
за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица бр. 01151/1 од 27.04.2018 година, донесен од
Управниот одбор на детската градинка.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4717/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

14.06.2018 год.

бр. 8
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4718/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................................

160.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУДГ „Детска
радост“- Струмица за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4718/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

стр. 103

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година
Бр.09-4719/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
161.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на СОУ „Јане
Сандански“- Струмица за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4719/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 104

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУУД „Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
на
СОУУД
„Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4720/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................
162.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на СОУУД
„Димитар Влахов“- Струмица за 2019
година
1. Се усвојува Годишниот план за
вработување
на
СОУУД
„Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

бр. 8

14.06.2018 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Никола Карев“Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Никола Карев“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4721/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
163.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на СОУ „Никола
Карев“ - Струмица за 2019 година
1.
Се усвојува Годишниот план
за вработување на СОУ „Никола Карев“Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-4720/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски

Бр.08-4721/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

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

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

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

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

стр. 105

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Видое Подгорец“Струмица за 2019 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Видое Подгорец“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4722/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Бр.09-4723/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................

164.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

165.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Видое
Подгорец“- Струмица за 2019 година

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Сандо
Масев“- Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план
за
вработување
на
ООУ
„Видое
Подгорец“- Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-4722/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

1.Се усвојува Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“Струмица за 2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4723/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 106

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Маршал Тито“Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Маршал Тито“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4725/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
166.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Маршал
Тито“- Струмица за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на ООУ „Маршал Тито“Струмица за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4725/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

бр. 8

14.06.2018 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4724/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
167.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Никола
Вапцаров“- Струмица за 2019 година
1.Се усвојува Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“Струмица за 2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4724/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ с. Дабиље за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ с. Дабиље за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.
Бр.09-4726/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
168.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ с. Дабиље за 2019
година
1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ с. Дабиље за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4726/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
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и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Даме Груев“ с.
Куклиш за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Даме Груев“ с.
Куклиш за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4727/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
169.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Даме
Груев“ с. Куклиш за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на ООУ „Даме Груев“ с.
Куклиш за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4727/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски
...............................................
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
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и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на OOУ „Герас Цунев“Просениково за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на OOУ „Герас Цунев“Просениково за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4728/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
170.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на OOУ „Герас
Цунев“- Просениково за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на OOУ „Герас Цунев“Просениково за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4728/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

бр. 8

14.06.2018 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на OOУ „Маршал Тито “Муртино за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на OOУ „Маршал Тито “Муртино за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.
Бр.09-4729/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
171.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на OOУ „Маршал
Тито “- Муртино за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на OOУ „Маршал Тито “Муртино за 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4729/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

14.06.2018 год.

бр. 8
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.
Бр.09-4730/2
Општина Струмица
14.06.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
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172.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година
1.
Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2018 година;
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот
извештај
составен
на
образец К1, К2 и К3;
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-4730/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................................
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бр. 8

14.06.2018 год.

173.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот
квартал од 2018 година
Образец - K.1.

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

стр. 111

Стр. 112

Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.

14.06.2018 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

стр. 113

Стр. 114

Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

14.06.2018 год.
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