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Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 

на приоритет и сопствено учество на 
проект за “Изведба на пристапна улица во 

село Дабиље“ 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Изведба на 
пристапна улица во село Дабиље, 
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донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.02.2020 
година. 
 
Бр.09-1510/2           Општина Струмица 
27.02.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

................................... 
 52. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 ,8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.02.2020 година, донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување на приоритет и 
сопствено учество на проект за 

“Изведба на пристапна улица во село 
Дабиље“ 

 
Член 1  

 Се утврдува приоритет и 
сопствено учество на проект за “Изведба 
на пристапна улица во село Дабиље“, 
населено место Дабиље, Општина 
Струмица. 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за “Изведба 
на пристапна улица во село Дабиље“ ќе 
се аплицира на Јавниот повик за 
прибирање на предлог проекти за развој 
на подрачјата со специфични развојни 
потреби и за развој на селата за 2020 
објавен врз основа на член 35 став 1 и 
член 36 став 1 од Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.63/07, 187/13 и 
43/14) од страна на Биро за регионален 
развој.  
 Член 3 
 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (50%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2020, со износ од 
2.684.461,06 денари со ДДВ. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-1510/1  Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 

на приоритет и сопствено учество на 
проект за “Изработка на инвестиционо 

техничка документација на ниво на 
основен проект  за 3 проекти во населено 

место Габрово“ 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Изработка на 
инвестиционо техничка документација на 
ниво на основен проект  за 3 проекти во 
населено место Габрово“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.02.2020 година. 
 
Бр.09-1511/2       Општина Струмица 
27.02.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

........................................... 
53. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 ,8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.02.2020 година, донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување на приоритет и 
сопствено учество на проект за 

“Изработка на инвестиционо техничка 
документација на ниво на основен 

проект  за 3 проекти во населено место 
Габрово“ 

 
Член 1  

 Се утврдува приоритет и 
сопствено учество на проект за 
“Изработка на инвестиционо техничка 
документација на ниво на основен 
проект  за 3 проекти во населено место 
Габрово“, населено место Габрово, 
Општина Струмица. 
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за 
“Изработка на инвестиционо техничка 
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документација на ниво на основен 
проект  за 3 проекти во населено место 
Габрово“ ќе се аплицира на Јавниот повик 
за прибирање на предлог проекти за 
развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и за развој на селата за 
2020 објавен врз основа на член 35 став 1 
и член 36 став 1 од Законот за 
рамномерен регионален развој (Службен 
весник на Република Македонија бр.63/07, 
187/13 и 43/14) од страна на Биро за 
регионален развој.  
  

Член 3 
 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (5%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2020, со износ од 
43.512,50 денари со ДДВ. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-1511/1  Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………….. 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за изработка и 

спроведување на проект „Мрежа на 
велосипедски градови“ (Акроним: 

„Велосипедски градови“) 
 

Се објавува Одлуката за 
изработка и спроведување на проект 
„Мрежа на велосипедски градови“ 
(Акроним: „Велосипедски градови“), 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.02.2020 
година. 
 
   Бр.09-1512/2          Општина Струмица 
   27.02.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

54. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.02.2020 година, донесе 
 

О д л у к а 
за изработка и спроведување на проект 

„Мрежа на велосипедски градови“ 
(Акроним: „Велосипедски градови“) 

  
Член 1 

Се прифаќа изработка и 
спроведување на проект „Мрежа на 
велосипедски градови“ (Акроним: 
„Велосипедски градови“) со кој 
Oпштина Струмица ќе аплицира за 
добивање средства во рамките на 
вториот Повик за доставување на 
проектни предлози од Интеррег - ИПА 
Програмата за прекугранична 
соработка меѓу Република Северна 
Македонија и Република Грција 2014-2020 
(број на повик: 3971 - F2).  
 

Член 2 
            Носител на проектот е општина 
Серес, Република Грција, а партнер во 
спроведувањето на проектот е Oпштина 
Струмица, Република Северна 
Македонија.   

 
Член 3  

 Со овој Проект ќе се аплицира во 
Приоритетна оска 1 - Развој и поддршка 
на локалната економија, Специфична цел 
1.3 - Подобрување на атрактивноста и 
промоција на туризмот во 
прекуграничниот регион со цел 
зголемување на вработеноста во областа 
на туризмот.    

 
Член 4  

Се задолжува Одделението за 
меѓународна соработка и европски 
фондови при Oпштина Струмица да го 
изготви и аплицира проектот и да ги 
презеде сите неопходни активности во 
согласност со Насоките за аплицирање.  

 
Член 5 

Целиот имот на кој ќе се извршат 
инвестиции и сите средства кои ќе се 
набават во рамките на гореспоменатиот 
проект ќе се користат за остварување на 
целите на проектот, во период од 5 години 
по неговото завршување.  
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Член 6 
Оваа Одлука стапува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“ 

 
Бр.08-1512/1  Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 

определување на места за истакнување  
плакати за  Предвремените 

парламентарни избори во 2020 година, во 
Општина Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
определување на места за истакнување  
плакати за  Предвремените 
парламентарни избори во 2020 година, во 
Општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.02.2020 година. 

 
 

Бр.09-1513/2           Општина Струмица 
27.02.2020 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

55. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 ,8/18 и 16/19),  и член 78 од 
Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 
27/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.02.2020 година, 
донесе 
 

 

О д л у к а  
за определување на места за 

истакнување  плакати за Предвре-
мените парламентарни избори во 2020 

година, во Општина Струмица 
 
 

Член 1 
  За  истакнување   плакати за 
Предвремените парламентарни избори 
2020 година,  закажани  за 12 април 2020  
година, се  определуваат следните места: 
 
− На  раскрсницата  на бул. Гоце 

Делчев“ со  ул. “Балканска” ; 
− На ул. „Ленинова” на просторот од 

Дом на пензионерите до  
раскрсницата со ул. „Цветан Димов”; 
и  

− На ул. „Климент Охридски” од 
пресекот со ул. „Братство Единство”  
до  зградата на новата автобуска 
станица”. 

 
Член 2 

 Плакати во населените места  
можат да се поставуваат на објектите  во 
сопственост на Општина Струмица. 
 

Член 3 
Плакати можат да се истакнуваат 

и на станбени и други приватни објекти  со 
претходна согласност од сопственикот на 
објектот, како и  со закуп на простор на 
рекламни паноа и билборди согласно 
Изборниот законик. 

 
Член 4 

 Не е дозволено истакнување на 
плакати од кампањата на објекти, каде 
што се наоѓа гласачкото место, или 
просторијата каде што се спроведува 
гласањето. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица” 
 
Бр.08-1513/1 Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………………………… 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
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Градоначалникот на Општина Струмица 
донесе: 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката  за 
донесување на Измена  и дополна на ДУП 
за дел од блок 41,  УЕ  5 во град Струмица  

(Општина Струмица 2014-2019) 

 
Се објавува Одлуката за 

донесување на Измена  и дополна на ДУП 
за дел од блок 41,  УЕ  5 во град Струмица  
(Општина Струмица 2014-2019), донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.02.2020 година. 

Бр. 09-1514/2              Општина Струмица 
27.02.2020 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

................................... 
56. 
Врз основа на член 11 и 26 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.02.2020 година, донесе:  

О д л у к а 
за донесување на Измена  и дополна на 

ДУП за дел од блок 41,  УЕ  5 во град 
Струмица  (Општина Струмица 2014-

2019) 
 

Член 1 
Се донесува  Измена и дополна  

на ДУП за дел од блок 41, УЕ 5 согласно 
ГУП на град  Струмица, (Општина 
Струмица -  плански период:  2014-2019). 
 

Член 2 
Оваа Измена и дополна  на ДУП за 

дел од блок 41, УЕ 5, е  со површина од 
8,49 ха и  со   граничен опфат: 

- Од западната страна со оска на 
ул.„Цветан Димов“; 

- Од источна страна со оска на ул.„Бр. 
2“ (од ДУП за блок 41); 

- Од јужна страна со оска на ул.„Бр. 6“ 
(од ДУП за блок 41); и 

- Од северната страна со оска на 
ул.„Бр. 1“(од ДУП за блок 41) . 

 
Член 3 

Измена и дополна  на ДУП за дел 
од блок 41, УЕ 5 согласно ГУП на град 
Струмица, (Општина Струмица, плански 
период: 2014-2019) е изработен од 
Друштвото за просторни и урбанистички 
планови, инженеринг и др. „Урбан“ ДОО- 
Штип,  со техн. број 186/14 од август 2019 
и се состои од: 

-текстуален дел  и графички приказ  
на планските решенија  на опфатот  и 
нумерички дел  со биланси на показатели  
за планскиот опфат и инфраструктурата. 

 
Член 4 

Измена и дополна  на ДУП за дел 
од блок 41, УЕ 5 во град Струмица, 
(Општина Струмица - плански период: 
2014-2019), е изработен во четири 
идентични примероци   и  се заверува со 
потпис и печат на доносителот на планот.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-1514/1  Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.          Претсeдател, 
 С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на Општина Струмица донесе: 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП 

бр.772/2 КО Водоча 
 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП 
бр.772/2 КО Водоча, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.02.2020 година. 

 
Бр. 09-1514/2           Општина Струмица 
27.02.2020 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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



Стр. 6               Службен гласник на општина Струмица           бр. 6            28.02.2020 год. 
 

 

 57. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.02.2020 година, 
донесе:  

О д л у к а 
за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр.772/2 КО 
Водоча 
 

Член 1 
 
Се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект 
викенд куќа,  која се наоѓа на КП бр.772/2 
КО Водоча. 

Објектот  на КП бр.772/2 КО 
Водоча, според УПС за село Водоча се 
наоѓа  вон градежниот опфат,  на 
земјиште во сопственост на Аџи - 
Скерлева Иванка од Струмица, ул. 
„Дрварска“ бр. 37.  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-1514/1  Совет на општина Струмица 
 26.12.2020 год.            Претсeдател, 
 С т р у м и ц а       Марjан Даскаловски 
с.р. 

…………………………………………….. 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата  за измена и 
дополнување на  Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Струмица за 2020 година 
 
 

 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 2020 
годинa, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.02.2020 година. 
 
Бр.09-1516/2    Општина Струмица 
27.02.2020 год.        Градоначалник 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

58. 
Врз основа на член 20 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17 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, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.02.2020 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на  
Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Струмица за 2020 година 

 
I. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2020 година 
„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 30/19)  се вршат следните измени и  
дополнувања:  
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1. Во  глава:  

I. Детални урбанистички планови во градот  
 

 Во табелата во точка 11 се брише „самофинасирање“ 
 

2. Во  глава: 
 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
 
Во табелата по реден број 52 се додава:   
 

р.б. Објект Износ денари 

53 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел 
од Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со плански опфат ограничен со 
улиците: 
- од исток со осовина на ул.  „Маршал Тито“; 
- од север со осовина на ул. „Ристоман Попчевски“;  и  
- од запад со осовина на ул. „11ти Септември“.  

Самофинансирање 

 
3. Во  глава:  
IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето 

на просторот вон планските опфати 
 
Во табелата по реден број 13 се додава;   
 
р.б. Објект Износ денари 

14 Локална урбанистичка планска документација на КП 493 и дел 
од КП 485, во КО Просениково вгр. Струмица. 

 
Самофинансирање 

15 Локална урбанистичка планска документација на КП 877, во КО 
Просениково вгр. Струмица. 

 
Самофинансирање 

16. 

Локална урбанистичка планска документација на КП3697/1, 
КП3697/2, КП3696/1, КП3696/2, КП3701, КП3702, КП3703, 
КП3704, КП3705, КП3706, КП3707, КП3708, во КО Куклиш вгр. 
Струмица.  

 
Самофинансирање 

 
 
II. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
  
Бр.08-1516/1 Совет на општина Струмица 
26.02.2020 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски  с.р. 

……………………………… 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 
 
 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
именување  на членови во Општинскиот 

совет за социјална заштита 
 

Се објавува Решението за 
именување  на членови во Општинскиот 
совет за социјална заштита, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.02.2020 година. 
 
Бр.09-1517/2        Општина Струмица 
27.02.2020 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 59. 
Врз основа на член 141 и 142 од 

Законот за социјална заштита („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр 104/19 и 146/19), член 2 од Одлуката за 
основање на Општински совет за 
социјална заштита („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 30/19)  и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
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бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 

Струмица, на седницата одржана на 
26.02.2020 година, донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

 за именување  на членови во Општинскиот совет за социјална заштита  
I.  Во Општинскиот совет за социјална заштита, се именуваат:  
 

1. Оливер Ристов - Сектор за внатрешни работи- Струмица; 
2. Наташа Поп Трајкова - Основно Јавно обвинителство- Струмица; 
3. Ефче Димова – Агенција  за вработување- Струмица; 
4. Адријана Бонева -  ЈЗУ „Здраствен дом’’- Струмица; 
5. Ружица Маткова Гоцева- ЈЗУ Центар за социјални работи-Струмица 
6. Лидија Манушева -  ОУ „Сандо Масев“ Струмица; 
7. Жаклина Михајлова -  СОУ„ Јане Сандански “ Струмица ;  
8. Дивна Танева – Здружение на граѓани „Мобилност“-Струмица; 
9. Николина Георгиева - Здружение на граѓани „Еднаквост“-Струмица;  
10. Горан Сачевски - Здружение на граѓани „Порака“ - Струмица,  
11. Анче Туфекчиева,- Здружение на граѓани „Вера“-Струмица; 
12. Билјана Мицева- Здружение на граѓани „Избор“ -  Струмица; 
13. Стојне Митева - Здружение на граѓани „Скај Плус“- Струмица; 
14. Маријана Тошева – ОО  на  „Црвен крст“ Струмица; 
15. Кемал Сулејманов - Здружение на граѓани „Хајат“- Струмица; 
16. Зоран Костадинов - Совет на Општина Струмица; 
17. Тони Милушев- Општинска администрација- Сектор ЛЕР; 
18. Теодора Ѓоргиева-Општинска администрација- Сектор ЛЕР; 
19. Нела Масалковска- Општинска администрација- Сектор ЛЕР; 
20.  Надица Патрикова- Општинска администрација - Одделение за  образование ; и  
21. Зоран Буралиев – Општинска администрација – Одделение за јавни дејности. 

 
II.  Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањет во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
 Бр.08-1517/1     Совет на општина Струмица 
 26.02.2020 год.               Претседател, 
 С т р у м и ц а                   Марјан Даскаловски с.р. 
 
 

____________________________________________________ 
____________________________________ 
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