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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 Одлуката за измена и 

дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2017 година  

 
 Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2017 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6920/2 Општина Струмица 
13.11.2017 год.    Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

  
 
 

400. 
 

 Врз основа на член 29 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), член 
36 став 4 од Законот за Буџетите 
(„Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/05, 4/08, 103/08, 
156/09, 95/10, 180/11, 171/12,  192/15 и 
167/16), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица" 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2017 година  
 

Член 1 
 Буџетот на општина Струмица за 2017 година се состои од: 
 

           БУЏЕТ          РЕБАЛАНС 
I. Вкупни приходи 1.123.865.728 1.124.111.636 
  Даночни приходи 375.592.674 375.592.674 
  Неданочни приходи 95.373.284 95.373.284 
  Капитални приходи 69.013.450 69.013.450 
  Приходи од дотации 471.960.000 472.205.908 
  Приходи од трансфери 61.731.320 61.731.320 
  Приходи од донации 50.195.000 50.195.000 
II. Вкупни расходи 1.163.865.728 1.124.111.636 
  Од утврдени намени 1.160.565.728 1.120.811.636 
  Расходи од резерви 3.300.000 3.300.000 

III. Дефицит -40.000.000 0 
IV. Финансирање 40.000.000 0 
  Прилив 40.000.000 0 
  Домаш. задолжувања 40.000.000 0 
  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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Член 3 

 Измената и дополнувањето на 
Буџетот на општина Струмица за 2017 
година влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.08-6920/1 Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 

Oпштина Струмица за 2017 година 
 

 Се објавува Програмата за 
измена на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Oпштина Струмица за 2017 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6921/2        Општина Струмица 
13.11.2017 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................ 
 401. 

Врз основа на член 95 од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 
и 190/16) и член 20 став 1 точка 8 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 
10.11.2017 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 

2017 година 
 

Во Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2017 година 

(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 21/16), се вршат следните измени: 
 

Во глава: 
 

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ 
И ОБЈЕКТИ 

 
 Во програмата: 

2.ФА: Уредување на градежното 
земјиште (капитални трошоци)  износот  
од 129.175.000 денари се заменува со 
износот „127.694.495 денари“ 

 
 Во програмата:  

4. ГА: Нова населба во турско 
маало,  се мeнува насловот:  

Наместо „ГА:Нова населба во 
турско маало“ треба да стои: „ГА: 
Изградба на комерцијални објекти“ а 
износот: „13.900.000 денари“ се 
заменува со износот „5.900.000 денари“. 

 Во табелата ставката „Нова 
населба Турско маало“ се брише 

 
Во Програмата: 

 
6. Р1: Заштита на животна 

средина, износот од „2.250.000 денари“ 
се заменува со износот „2.050.000 
денари“. 

 
Во Програмата: 

 7. ЈА: Изградба на јавно 
осветлување, износот од „7.750.000 
денари“ се заменува со износот 
„8.550.000 денари“. 
 Во Програмата: 

8. ЈЕ: Припејд паркиранје, 
износот од „2.200.000 денари“ се 
заменува со износот „1.900.000 денари“. 
 Во Програмата: 
 10. ЈИ: Изградба на системи за 
одведување и прочистување на води, 
износот од „41.750.000 денари“ се 
заменува со износот „41.650.000 
денари“. 
  

Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6921/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр. 17          13.11.2017 год.   
 

48 

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 активностите на 
Општина Струмица од областа на 

културата во 2017 година 
 

 Се објавува Програмата за измена 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 
културата во 2017 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6922/2      Општина Струмица 
13.11.2017 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
 402. 

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 10.11.2017 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена на Програмата за 
активностите на Општина Струмица од 

областа на културата во 2017 година 
 

Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 
културата во 2017 година („Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 21/16) 
се врши следната измена: 
 
1. Во глава: 

 
5. Распоредување на буџетските 

средства 
Програмата:  

 „КА: Изградба на спомен 
обележја .... 1.500.000 денари“ се брише. 
  
2. Оваа Програма влегува во сила осмиот 

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

 
Бр.08-6922/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 активностите на општина 
Струмица во областа на локалниот 

економски развој и туризмот во 2017 
година 

 
 Се објавува Програмата за измена 
на Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој и туризмот во 
2017 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6923/2           Општина Струмица 
13.11.2017 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 403. 
 

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 10.11.2017 година, 
донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена на Програмата за 

активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој 

и туризмот во 2017 година 
 
 
 

1. Во Програмата за активностите 
на Општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој  и туризмот во 
2017 година („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 21/16) се врши 
следната измена: 
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 Во глава : 
 

1. Проектни активности –  распоредување 
на буџетските средства 
 
Во табелата: 
 

Г1: Подршка на ЛЕР  износот од 
„14.940.000 денари“ се заменува со 
износот „13.940.000 денари“ 
  
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6923/1 Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 Oдлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 2342/1, 
2342/21, 2342/23 и 2342/24 КО Муртино 

вон г.р. 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2342/1, 2342/21, 2342/23 и 2342/24 КО 
Муртино вон г.р., донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6924/2           Општина Струмица 
13.11.2017 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 404. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 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. 2342/1, 2342/21, 

2342/23 и 2342/24 КО Муртино вон г.р. 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправните објекти, помошни објекти 
(зграда бр. 1, 2 и 3), кои се наоѓаат на КП 
бр. 2342/1, 2342/21, 2342/23 и 2342/24 КО 
Муртино вон г.р., во сопственост на ДПТУ 
„АГ и БМ“ дооел. 
  Согласно ДУП на дел од населбата 
с. Муртино „Комплекс стопанство“, 
објектите на КП бр. 2342/1, 2342/21, 
2342/23 и 2342/24 КО Муртино вон г.р., се 
наоѓаат надвор од планскиот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија (КП бр. 2342/1), Орце 
Манушев (КП бр. 2342/21) и на ДПТУ „АГ и 
БМ“ дооел (КП бр. 2342/23 и 2342/24). 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-6924/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Oдлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 7899 КО 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7899 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6925/2    Општина Струмица 
13.11.2017 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

405. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
10.11.2017 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. 7899 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправниот објект, викенд куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во 
сопственост на Борис Стојанов. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, се 
наоѓа надвор од градежен опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија. 

  
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6925/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 

одржување на улиците во град Струмица, 
како и локалните патишта во Општина 

Струмица за 2017/2018 година во зимски 
услови 

 
 

 Се објавува Програмата за 
одржување на улиците 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 
10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6926/2            Општина Струмица 
13.11.2017 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

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

 406. 
 

Врз основа на член 12 од Законот 
за јавна чистота („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44/15, 147/15 и 31/16) 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 10.11.2017 година, донесе 
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П р о г р а м а  

за одржување на улиците во град 
Струмица, како и локалните патишта во 
Општина Струмица за 2017/2018 година 

во зимски услови 
 
 

1. Општ дел 
 
 Согласно член 1, 2  и 12 од 
Законот за јавна чистота („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 111/08, 
130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44,15 и 
147/15), се носи Програма за зимско 
одржување.  
 Со оваа Програма се  предвидува 
обемот, динамиката и начинот на 
одржување на улиците во гр. Струмица, 
како и општински патишта во општина 
Струмица, опфатени со Основниот 
урбанистички план, во зимски услови во 
сезоната 2017/2018 година. 
 Програмата има за цел да 
предвидат активности за ефикасно 
организирање и функционирање на  сите 
правни и физички лица, преку : 
- определување на обемот на работите и 
нивото на чистење на  снегот и 
голомразиците од коловозните површини; 
- дефинирање на работите и обврските за 
сите учесници за  нејзина 
реализација; и 
- определување на потребните 
финансиски средства. 
 

2. Организациона поставеност на 
учесниците 

 
 Преку организационата 
поставеност ќе бидат дефинирани 
работите и задолженијата на директните 
учесници вклучени во реализацијата на 
оваа Програма. 
 
 2.1.  Сектор за комунални 
работи и урбанизам, при општина 
Струмица: 
 

- Изготвува Програма; 
- организира зимска служба; 
- врши стручен надзор во 

извршувањето на Програмата; 
- го известува Градоначалникот на 

Општината, Општинскиот штаб за 
заштита и спасување, Дирекцијата 
за заштита и  спасување и 
Регионален центар за управување 
со кризи да ја  вклучи механиза-
цијата на ГП кога ЈПКД 
“Комуналец” не е  во состојба 
да одговори на задачите на 
Програмата; 

- преку средствата за јавно 
информирање, информира за 
обврските на зимските служби и 
обврските на учесниците. 

 
 
 2.2.ЈПКД “Комуналец” Струмица: 
 
- Ja реализира Програмата за 

функционирање на зимската служба; 
- организира редовна приправност со 

потребна опрема: алат,  резервни 
делови и стручен кадар за 
обезбедување исправност  на 
сопствената механизација за 
дејствување во зимски услови; 

- одговорните работници на 
дежурството вршат потребни контакти 
со сите одговорни субјекти, ја 
спроведуваат  Програмата и 
даваат потребни информации на 
надлежните  субјекти и граѓани; 

- Општина Струмица набавува, а ЈПКД 
“Комуналец” обезбедува  чување и 
складирање како и растурање на сол и 
песок и други  материјали; 

- ги подготвува возилата и машините и 
друга потребна  механизација и ја 
доведува во исправна состојба за 
дејствување  во зимски услови: 

- со специјални машини, опрема и 
работна рака врши  посипување 
на индустриска сол за отстранување 
на  голомразнатицата од коловозните 
површини; 

- ја оспособува атмосферската 
канализација - шахти и сливници  за 
прифаќање на вишокот од води при 
топење на снегот; 

- води целосна документација за 
зимската служба; 

- доставува распоред на лица за 
приправност со податоци за работната 
рака и механизацијата секој месец 
однапред; 

- врши редовно тековно одржување на 
возилата и опремата; 

- обезбедува потребни резервни делови 
за поправка на  механизацијата. 
 

2.3.Други учесници 
 
2.3.1.Градежна оператива 
 
Механизацијата на градежните 

претпријатија ги ангажира општина 
Струмица. Механизацијата на градежните 
претпријатија ја сочинуваат: 3 грејдерa;  10 
утоварачи; 1 камиони со плуг, 3 тракторa 
со плуг и 10 камиони за носење на снег до 
местата определени за депонирање на 
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снег. По потреба ќе се ангажираат и други 
машини. Расчистувањето со оваа 
механизација ќе се врши според 
плановите - шемите за расчистување на 
сообраќајниците во градот и локалните 
патишта. Целокупната документација за 
учество на градежната оператива ја води 
Секторот за комунални работи и 
урбанизам при општина Струмица - 
Одделението за комунални работи преку 
задолжените лица и тоа за присуство на 
механизацијата, времето на вклучување, 
реализираниот број на работни часови и 
квалитетот на извршените задачи. 

 
Во зимската служба покрај ЈПКД 

“Комуналец” при пообемни врнежи на 
повик на Дирекцијата за заштита и 
спасување се ангажираат следните 
градежни прептријатија: 

 
• “Национал” со  еден грејдер за локални 
патишта, еден утоварач  и еден 
кипер  за градот, 
• ГП “Пелагонија” со два кипера за градот 
и еден утоварач; 
• ”Пешо Инженеринг” Струмица со еден 
утоварач и еден кипер; 
• ”Габро—Томе Тренчев” Струмица со 
еден утоварач;  
• “Кипо “ Струмица со еден утоварач и 
еден кипер;. 
• “Џови – Компани” со два кипери ,еден 
утоварач, еден грејдер;  
• “Клико –Градба “со еден утаварач и 
еден кипер; 
• „Сара – Јавор Инженеринг“ со два 
утоварачи, еден кипер, еден  грејдер; 
•  “ЖИКОЛ”, Индустриска зона – север – 
Струмица со еден  утаварач и еден 
кипер. 

 
2.3.2. СВР - Сообраќајна 

полиција при Одделението за безбедност, 
го контролира и регулира сообраќајот во 
новонастанатата состојба на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во 
непосредна врска со сите задолжени 
субјекти за поефикасно оспособување на 
сообраќајниците. 

 
2.3.3. ЈПКД  “Комуналец” – 

“Чистота” и “Градско заленило” 
• покрај своите редовни активности 
врши расчистување на снег  на 
пристапите до контејнерите и околу 
нив; 
• ги расчистува пешачките зони и 
тротоарите во централното градско 
подрачје; 

• врши сечење и отстранување на 
паднати дрвја и гранки од 
 коловозите и тротоарите; 
• го расчистува снегот од поважните 
стази во гробиштата и пред 
 капелата; 
• контрола врз работата на 
“Комуналец”- “Чистота” врши  
Оделението за инспекциски работи  
при Општина Струмица. 

 
2.3.4.ЈПКД “Комуналец”- Канали-

зација со изградба: 
 

• ја оспособува атмосферската 
канализација и сливниците за 
 прием на поголеми количини на 
вода во зимски услови и со 
 цистерни ја отстранува водата во 
случај на избивање на 
 канализација во куќи; 
• контрола врз работата на 
“Комуналец”- Водовод и 
канализација  врши Оделението 
за инспекциски работи  при Општина 
 Струмица . 
 

2.3.5.”Електро-Струмица” ги 
презема потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните електроп-
инсталации и објекти. 

 
2.3.6.Македонски телекомуника-

ции ги презема потребните мерки за 
чистење на снегот од надворешните ТТ 
уреди, инсталации и телефонски 
говорници. 
 

2.3.7.Претпријатијата, заедни- 
ците и граѓаните чии објекти и простории 
се користат од страна на граѓаните 
(пазаришта, бензински пумпи, 
паркиралишта и слично, преземаат брзи и 
ефикасни мерки за отстранување на 
снегот и голомразицата од овие објекти и 
простории. 
 

2.3.8.Претпријатијата, училиш-
тата, заедниците и граѓаните -  
сопственици, односно корисници на 
деловни згради и деловни простории 
(стоковни куќи, дуќани, продавници и 
слични објекти) преземаат мерки за 
чистење на снегот и голомразицата пред 
своите објекти. 

 
2.3.9. ЈП „ПАРКИРАЛИШТА“ - 

Струмица ги превзема потребните 
активности за расчистување на 
паркираните возила по сообраќајните 
површини (коловози и пешачки патеки) на 
кој не може да се пристапи за чистење на 
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снегот и помага при извлекување на 
возила кој се затрупани од снежни наноси. 
 
 Граѓаните, односно сопствениците,  
станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата 
од тротоарите-патеките и приодните места 
пред своите станбени објекти. 
 

Исто така граѓаните го чистат 
снегот од покривите и терасите, при што 
се води сметка за безбедноста на 
минувачите, надворешните инсталации и 
сообраќајот. Исчистениот снег се собира 
пред зградата на начин што ќе обезбеди 
непречен сообраќај. 
 
 Обем на одржување 
 

   Обемот на одржување на улиците 
во градот зависи од: 
 
• густината на населеноста на 
делови од градот; 
• фреквенцијата на луѓе и моторни 
возила; 
• видот и бројот на инфра-
структурните објекти. 

 
       Коловозните површини за 
оспособување на ниво на градот се                
37.850 (м’) и нивното расчистување се 
одвива по приоритетна листа. 
 

Приоритетна листа  за зимско 
одржување на улиците во градот и 

локалните патишта во општина 
Струмица 

 
 За нормално одвивање на 
сообраќајот на улиците во гр. Струмица во 
зимски услови при врнежи на снег и 
голомразица неопходно е зимско 
одржување. 
 
 Одржувањето се состои од 
машинско чистење на снегот од коловозот 
на улиците, прскање со сол по 
отстранувањето на снегот и рачно 
чистење на делници со отварање на ленти 
за истек на водата во сливниците од 
атмосферската канализација. 
 Според важноста на улиците, 
интензитетот на сообраќајот и 
местоположбата на истите се поделени во 
4 приоритетни групи на одржување. 
 

I.П р и о р и т е т 
 
 Во I-ва приоритетна група спаѓаат 
сите приодно - влезни улици во градот, 
централните улици со голем интензитет на 

сообраќајот, улици кои го поврзуваат 
административниот центар. Управата за 
внатрешни работи, амбулатно-
поликлиничките установи и автобуската 
станица. 

Тие улици претставуваат костур на 
главните улици во градот со можност за 
влез и излез на секое надворешно возило, 
пристап до административниот центар и 
интервенција на органот за регулирање на 
сообраќајот во градот и Општината. 

 
    Тоа се булеварите и улиците: 
 
1.Ул.”Ленинова”.......... .. 2 х 1200 = 2.400 м’ 
2.Бул.”Маршал Тито”.......2 х   400 =   800 м’ 
3.бул.”Гоце Делчев”  .. .. 2 х   600 = 1.200 м’ 
4.ул.”Балканска”.................. ..............500 м’ 
5.ул.”Маршал Тито”........................ 3.250 м’  
6.ул.”Дим.Влахов”...........................    250 м’ 
7.ул.”Младинска”............................ 2.250 м’ 
8.ул.”’Братство Единство”................  700 м’ 
9.ул.”Панче Пешев”........................... 750 м’ 
10.ул.”Сандо Масев”................ .....     200 м’ 
11.ул.”Невена Стојкова”..... .............  230 м’ 
12.ул.”Вера Циривири-Трена”........   300  м’ 
13.ул.”Стив Наумов”....................       700 м’ 
14.ул.”Дрварска”.........................        300 м’ 
15.ул.”24-ти Октомври”....................  300 м’ 
16.ул.”Гоце Делчев” ........................  200 м’ 
17.ул.”5-ти Ноември” ......................  600 м’ 
18.”Елка Јанкова” ..............................350 м’ 
19. ”Спиро Захов” - од ул. “М.Тито” до  
       Одделенито за неврологија и  
       Психијатрија..............................  300 м’ 
20.”Ѓорги Василев”........................... 300 м’ 
21.”Благој Мучето”(рачно чистење) 350 м’ 
22.ул.”Кирил и Методи”................... 600 м’ 
23.ул. “Моша Пијаде” од пресекот на  
    ул. “Невена  Стојкова” до пресекот со  
    ул. “Ванчо Китанов”      ..............  200 м’ 
26.ул”22-ри Декември” ....……...…  300 м’ 
27.ул”Никола Тесла”…………....... ..250 м’ 
28.ул”11–ти Октомври”   …….....…. 650 м’   
29.ул”.Браќа Миладинови” ............ 700 м’ 
30.ул”Герас Цунев” ………….......… 350 м’ 
31.ул”4-ти Јули”…………............... .200 м’ 
 32.ул”Орце Николов”……… .......… 200 м ’   
33. ул. „Ванчо Прке“ ........................ 200 м’ 
____________________________________ 
 Вкупно:  .....................   19. 830 (м’) 

                                                      
Во првата проритетна група на 

одржување, спаѓа и одржувањето на 
плоштадот  „Гоце Делчев“ во површина од  
7200 (м2) 

 
Во првата проритетна група на 

одржување спаѓаат и општинските 
патишта: Струмица - Просениково, 
Струмица - Гр. Балдовци, Струмица - 
Добрејци, во вкупна должина од 12,5 (км), 
како и Муртино - гробишта - Муртино,  
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Муртино - Сачево, Сачево  до  
Магистрален пат во  вкупна должина од 5 
(км) и Муртино – Банско (6 км). 
 Улица од крстосница (поранешен 
регионален пат  Р — 608) - Завод за 
рехабилитација до објектот на Шумското 
стопанство во должина од 2.000 (м). во 
с.Банско, Костурино - Дорломбос  од 9 
(км). - Мемешли во должина од                2 
(км). од регионален пат Р—1402  до 
училиштето во с.Габрово во должина од 
500 (м). 
 Куклиш: од регионалниот пат до 
Основното училиште и регионалниот пат 
до црквата. 
 За нивно одржување Секторот за 
комунални работи и урбанизам, при 
општина Струмица некои од оперативите 
што имаат можност тоа да го реализираат. 
 
 

II. П р и о р и т е т 
 

 Во II — приоритет на улици за 
зимско одржување спаѓаат улиците со 
посебен интензитет на сообраќај. Тие ги 
поврзуваат улиците од првиот приоритет 
или даваат можност за побрз влез и излез 
на сообраќајот од поодделни реони на 
градот. 
 Со расчистување на улиците од 
првиот и вториот приоритет, сообраќајот 
во градот може несметано да се одвива во 
сите правци и во сите реони на градот. 
Такви улици во градот се: 
    
1.ул. “Ѓуро Салај”............................... 700 м’ 
2.ул”Моша Пијаде” ............................ 400 м’ 
3..ул.”Ѓуро Ѓаковиќ”........................... 600 м’ 
4..ул.”Дојранска”................................ 200 м’ 
5.15-ти Мај”..........................................200 м’ 
6..ул.”Кр.Република”.........................2000 м’ 
7.. ул.”Ристоман Попчевски”...........   400 м’ 
8..”Дим.Цветинов”...............................270 м’ 
9..”Боро Џони”.....................................200 м’ 
10..”Ристо Ќурчиев”.........................   250 м’ 
11..ул.”Ценка Павлова”..................    150 м’ 
12.ул.”Ката Поцкова”........................  550 м ’ 
13..ул”1-ви Мај”...................................370 м’ 
14. ул”Бетовенова”…………....………500 м’ 
___________________________________ 
Вкупно:    .........................……… 6.790 (м’) 
 
 

Улици во населени места: 
 

 Муртино: 
 

  Манушева Маала,  Бансколиева 
Маала, Грозданова Маала и од Поштата 
до чешмата во Чифликот. 

 

 Габрово: Главната улица што 
води кон црквата. 
    Свидовица: Од Регионалниот 
пат до центарот на Свидовица. 

 
III. П р и о р и т е т 

 
 Во овој приоритет спаѓаат улиците 
со помал интензитет на сообраќај. Се 
работи за собирни улици на блоковите. 
Покрај нив нема некои поважни објекти од 
административен, здравствен или јавен 
карактер. Такви улици се: 
 
   1. ул.”Ванчо Китанов”...........  500 м’ 
   2. ул.”Васил Сурчев”.............  400 м’ 
   3. ул.”Жртви на фашизмот”... 320 м 
   4. ул”Јанко Цветинов”........... 400 м’ 
   5. ул”Киро Минанов”............ 100 м’ 
   6. ул”Иљо Шопов”......... 600 м’ 
   7. ул”Борис Поп-Димитров”....400 м’ 
   8. ул.”Широк Дол”.............. 300 м’ 
   9. ул.”Киро Абрашев”........      600 м ’ 
 10. ул”Пиринска”...............  260 м’ 
11. Ул.” Дебарска”...........  150 м’ 
12. Локален пат до 
             „Цареви кули“.........    7.300 м’              
             
_______________________________ 
           Вкупно:    ................11.330 (м’) 
 
 
 
 IV. П р и о р и т е т 

 
 Во овој приоритет спаѓаат сите 
останати улици во градот по кои се одвива 
мошне слаб сообраќај и претставуваат 
кракови и џебови на улици од предходните 
три приоритети или пак сеуште не се 
асфалтирани или отворени па не е можна 
некоја поефикасна интервенција за 
одвивање на сообраќајот во зимски 
услови. 

 
 

 V. Динамика и ниво на 
одржување 
 
 Оспособувањето на коловозите се 
врши во зависност од временските услови 
и тоа: 

• состојбата на присуство на 
голомразици или снежни врнежи 
до  20 (см) (прва состојба на 
готовност); 
• состојба на голомразица и 
снежни врнежи над 20 см (втора 
состојба на готовност). 
Оспособувањето, (расчисту-

вањето) на коловозните површини во 
првата состојба на готовност го врши ЈПКД 
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“Комуналец”, а во втората состојба на 
готовност ЈПКД “Комуналец” со 
градежната оператива согласно 
договорените обврски. 
 Во првата состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” со својата ангажирана 
механизација, работна сила и абразивни 
средства, врши оспособување на 
коловозните површини за сообраќај и тоа 
првенствено на сообраќајниците од првата 
приоритетна листа. Градежната оператива 
го расчистува делот од околните патишта 
до населените места од општина 
Струмица. Согласно член 22 од Законот за 
јавна чистота сообраќајниците од прв 
приоритет ќе бидат оспособени за 
функционирање на сообраќајот во зимски 
услови за 6 (шест) часа, сметано од 
моментот на почнување на снежните 
врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат 
оспособени за сообраќај и на двете 
коловозни линии. 
 Во зимски услови при снежни 
врнежи сите сопственици, односно 
корисници на објекти се должни веднаш да 
започнат со чистење на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, 
со што ќе се обезбеди непречен пристап 
до објектите. 

Во втората состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” заедно со градежните 
оперативи врши оспособување на 
коловозните површини од првата 
приоритетна група, а потоа продолжува со 
другите две приоритетни листи и тоа прво 
ќе се расчистат сообраќајниците од првата 
приоритетна листа до населените места, а 
потоа ќе се продолжи со улиците од 
втората и третата приоритетна листа. 
  
 
 
 Механизација, опрема,  
 материјали и работна сила: 
 
 ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА 

Прва состојба на готовност: 
 Механизација и опрема: 
 
  1.ФАП - 13 со плуг ССР - 18 Рико. 1  број 
  2.Трактор со распрскувач на сол  2 броја 
  3.Утоварач ИЦБ .............................2 броја 
  4.Трактор со приколка ............... ...2 броја 
  5.ФАП - 13 без плуг ....................... 1  број 
 

Работна рака: 
 

1.Возачи ........................................ 8 
2.Работници за опслужување ....  3 
                                      
 

Втора состојба на готовност: 
 
Механизација и оператива од  
ЈПКД“КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА: 

 
1.ФАП-13 со плуг ССР - 28 Рико”....1 бр. 
2.Трактор со распрскувач на сол… 2 бр. 
3.Утоварач ИЦБ ................... ......      2 бр. 
4.Трактор со приколка .................... 2 бр. 
5.ФАП - 13 без плуг ......................  .1 бр. 
 
         “НАЦИОНАЛ”: 

        1.Утоварач..............................1 број 
         2.Камион кипер ................  .... 1 број 
        3. грејдер…………………....... 1 број 
   4.ФАП-13 со плуг  ……………1 број 
   5.ФАП - 13 без плуг ............   1 број 
   6. Трактор со распрскувач на сол. 1 број 
   7. Трактор со приколка .........  1 број 

 
ГП “ПЕЛАГОНИЈА” 

 1.Кипери ..........     2 броја 
 2.Утоварач......  ….1 број 

 
“ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ” 

 1.Утоварач.............. 1 број 
 2.Кипер..................     1 број 

 
“ГАБРО”: 

 1.Утоварач............ 1 број 
  

“ КИПО  “ 
 1.Кипер................ 1 број 
 2.Утоварач.............. 1 број 

 
“ЏОВИ – КОМПАНИ” 

 1.Утоварач ................ 1 број 
 2.Кипери ...................    2 броја 

 
“Клико-Градба” 

 1.Утоварач ИЦБ ............1 број, 
 2.Кипер…………...........   1 број 
 
 „САРА – ЈАВОР ИНЖЕНЕРИНГ“ 
 

1. Утоварач ИЦБ .... 1 број, 
2. Кипер ............. 1 број, 
3. ФАП - 13 без плуг .1 број, 
4. Грејдер …….      1 број, 
5. Утоварач голем ... 1 број. 

 
  “ЖИКОЛ”, Индустриска зона – 
север – Струмица 
 

1. Утоварач ИЦБ ...........1 број, 
2. Кипер …………….. …1 број, 
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Работна рака: 
 
Работната рака ја обезбедува ЈПКД 

“Комуналец” и тоа: 
 
- раководител …………….... 1 работник; 
- раководител на смена .......1 работник; 
- работници за припрема 

 на сол................................ 3 работника.   
 
 
 

 VI. Локација за депонирање на 
снегот е  коритото на реката Струмица и 
тоа: 

 
   1. Покрај мостот на патот Струмица - 
Просениково; и 
 
   2. Покрај мостот на патот Дабиле – 
Петралинци 
 
 
 
 VII. Финансиски средства потребни за  
подготовка и реализација на зимската 
служба: 
 
 

Финансирањето на активностите 
предвидени со оваа Програма ќе се вршат од 
средствата предвидени во Буџетот на општина 
Струмица.  
    За реализацијана оваа Програма потребно 
е да се обезбедат ..................740.000 денари и 
тоа: 

- За набавка на индустриска сол  
            пакувана во вреки ...........  240.000 ден. 
- Средства за ангажирање механизација  

           и работна рака.. ..... .......... 500.000 ден. 
    
 
 VIII. Извршување на Програмата  и 
надзор 
 
 
 Активностите за одржување на 
сообраќајниците во зимски услови ги реализира 
ЈПКД “Комуналец” Струмица и други градежни 
оперативи по Оперативниот план направен од 
Секторот за комунални работи и урбанизам - 
Одделение за комунални работи при општина 
Струмица со  Општинскиот штаб за заштита и 
спасување, Дирекцијата за заштита и спасување 
и   Регионалниот центар за управување со кризи. 
 
 
 
 
 

 За одржување на локалните патишта во 
зимски услови Општината да склучи 
договори со  оперативата  оспособена за 
одржување на локални патишта. 
 
 Надзор врз извршувањата врши 
надлежниот комунален орган за комунални 
работи при општината и комуналниот 
инспектор. 
  
 

IX. Oваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 

 
Бр.08-6926/1   Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 на членови во Управниот 
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување на членови во Управниот 
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 10.11.2017 
година. 
 
 
Бр.09-6927/2          Општина Струмица 
13.11.2017 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 
 

............................. 
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407. 
 
Врз основа на член 17 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 и 39/16) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување на членови во 
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица 
 

 
1. Од должноста членови во 

Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица, на нивно барање, се 
разрешуваат: 

 
- Зоран Костадинов, и  
- Томе Лазаров. 

  
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6927/1   Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 Програмата за годишно 
работење во 2018 година на Општинската 

јавна установа -  Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење 

„Јоска Свештарот“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за годишно 
работење во 2018 година на Општинската 
јавна установа - Отворен граѓански 

универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6928/2       Општина Струмица 
13.11.2017 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 

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

 408. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 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 10.11.2017 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Програмата за 

годишно работење во  2018 година на 
Општинската јавна установа - Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица 

 
 1. Се усвојува Програмата за 
годишно работење во 2018 година на 
Општинската јавна установа - Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица, донесена од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-191/3 
од 31.10.2017 година 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-6928/1   Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 30.09.2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 30.09.2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 10.11.2017 
година. 
 
Бр.09-6929/2         Општина Струмица 
13.11.2017 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски  с.р. 
 

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

409. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за периодот од 
01.01. до 30.09.2017 година 

 
 1.Се дава согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица за периодот 01.01. до 30.09.2017 
година, усвоен од Управниот одбор со 
Одлука бр. 02-784/2 од 24.10.2017 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 
Бр.08-6929/1   Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 Извештајот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период  I - 
III месец 2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - 
III месец 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6930/2            Општина Струмица 
13.11.2017 год.                Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Коста Јаневски  с.р. 

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

 
410. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за период  I - III месец 2017 година 
 

1. Се дава согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за период I - III месец 2017 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука 
бр. 02-5839/2 од 13.09.2017 година. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-6930/1 Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 Извештајот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период  I - 
VI месец 2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - 
VI месец 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6931/2            Општина Струмица 
13.11.2017 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 
 

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

411. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за период  I - VI месец 2017 година 
 
 

1. Се дава согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за период I - VI месец 2017 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука 
бр. 02-6339/2 од 12.10.2017 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 
Бр.08-6931/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6932/2            Општина Струмица 
13.11.2017 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 

............................ 
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412. 
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 и 
27/16) 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 10.11.2017 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишниот 

план за вработување за 2018 година на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
1. Се дава согласност на Годишниот 

план за вработување за 2018 година 
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 
04-6136/1 од 29.09.2017 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-6932/1  Совет на општина Струмица 
10.11.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 

согласност на Одлуката за прифаќање на 
понуда од ДГТ “Жикол”- Струмица, за 

откуп на идеален дел на ЈПКД 
“Комуналец” Струмица од АД “Македонија 
– фабрика за производство на санитарна 

керамика“ во стечај 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за прифаќање на 
понуда од ДГТ “Жикол”- Струмица, за 
откуп на идеален дел на ЈПКД“ 
Комуналец” Струмица од АД “Македонија – 
фабрика за производство на санитарна 
керамика“ во стечај, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.11.2017 година. 
 
Бр.09-6933/2       Општина Струмица 
13.11.2017 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски  с.р. 

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

413. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
прифаќање на понуда од ДГТ “Жикол”- 
Струмица, за откуп на идеален дел на 

ЈПКД“ Комуналец” Струмица од АД 
“Македонија – фабрика за 

производство на санитарна керамика“ 
во стечај 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за 

прифаќање на понуда од ДГТ “Жикол”- 
Струмица, за откуп на идеален дел на 
ЈПКД“ Комуналец” Струмица од АД 
“Македонија – фабрика за 
производство на санитарна керамика “ 
во стечај, бр. 02-5839/5 од 13.09.2017 
година, донесена од Управниот одбор 
на претпријатието. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 
 
Бр.08-6933/1 Совет на општина Струмица 
10.11.2017 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2017 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
10.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6934/2    Општина Струмица 
13.11.2017 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 
 

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

 
  
 
 

414. 
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 10.11.2017 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот на 

општина Струмица за третиот квартал 
од 2017 година 

 
1. Се усвојува Кварталниот извештај за 

извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2017 
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.08-6934/1   Совет на општина Струмица 
10.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 ............................................ 
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415. 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за 

третиот квартал од 2017 година 
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