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1. 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и 
член 63 од „Законот за локална самоуправа“ 
(„Службен весник на Република Македонија“  
бр. 5/02)  во врска со отварање и затварање на 
сметки на буџетски корисници во рамките на 
трезорската сметка, точка 17 алинеја 5 од 
Упатството за начинот на трезорско работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.161/2009) и  член 39 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст („Службен гласник  
на општина Струмица“ бр. 5/06) 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
     Р е ш е н и е 

за давање на согласност за отварање  
донаторска сметка  на СОУ „Јане Сандански“ 

Струмица 
 

      На буџетскиот корисник СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица му се дава согласност за 
отварање на сметка на 785 - донаторска сметка 
со РКБ 06858, раздел 76601. 
 
       Решението влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
    Бр. 08-28/2                 Општина Струмица  
    09.01.2014 год.             Градоначалник, 
    С т р у м и ц а              Зоран Заев 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 и 2/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за работа 
на Советот на општина Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Програмата за работа 
на Советот на општина Струмица за 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-781/2               Општина Струмица 
   03.02.2014 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 2. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 
20 став 1 точка 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 
 

П р о г р а м а 
за работа на Советот на општина 

Струмица за 2014 година 
 

Општ дел 
 

Програмата  за работа на Советот 
на општина Струмица во 2014 година,  се 
базира на надлежностите на Советот 
пропишани со Уставот на Република 
Македонија, Законот за локална 
самоуправа и другите закони кои се 
однесуваат на функционирањето на 
локалната самуправа како и Статутот на 



03.02.2014 год.          бр. 1            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

3

oпштина Струмица  и  Деловникот за 
работа на Советот на општина Струмица.  
 Програмата овозможува основни 
насоки по кои ќе се раководи Советот, 
обезбедува транспарентност, но и простор 
за нејзино проширување и дополнување од 
овластени предлагачи и  други  
заинтересирани субјекти и поединци. 

 
Посебен дел 

 
Јануари  – јули  2014 год. 

 
1. Информација за јавната безбедност 

и безбедноста во сообраќајот  на 
подрачјето на општина Струмица за 
втората половина од 2013 година 

- Изработува:  СВР Струмица 
- Разгледува: Комисија за јавна 

безбедност, безбедност во 
сообраќајот и противпожарна 
заштита 

- Усвојува: Совет на општина 
Струмица 

2. Завршна сметка  на Буџетот на 
општина Струмица за 2013 година; 

- Изработува: Одделение за буџет и 
сметководство 

- Разгледува: Комисија за финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмицa 
3. Извештај за реализација на 

Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето 
на  Општина Струмица за 2013 
година; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
4. Извештај за реализација на 

Годишната програма за изградба, 
реконструкција, одржување и 
заштита  на локални патишта  и 
улици  на територијата на Општина 
Струмица за 2013 година; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
5. Извештај за реализација на 

Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на 
општина Струмица за 2013 година; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
6. Извештај за реализација на 

Програмата  за изработка на  
урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2013 година; 

- Изработува: Одделение за урбанизам 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
7. Извештај за реализација на 

Програмата за одржување на јавното 
зеленило во 2013 година; 

- Изработува: ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
8. Извештај за реализација на 

Програмата за одржување на јавната 
чистоќа во 2013 година; 

- Изработува: ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
9. Извештај за реализација на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа  на 
културата во 2013 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за култура 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
10. Извештај за реализација Програмата 

за активностите на Општина 
Струмица во  областа на спорт и 
млади во 2013 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за култура 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
11. Извештај за реализација на 

Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој и 
туризмот во 2013 година 

- Изработува: Одделение за локален 
економски развој 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
12. Извештај за реализација на 

Програмата за активностите на 
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општина Струмица за областа на 
социјалната заштита во 2013 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности; 

- Разгледува: Комисија за здравствена  
- заштита, социјална заштита и заштита 

на децата 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
13. Извештај за реализација на 

Програмата за активностите на 
општина Струмица за  поддршката на 
НВО секторот во 2013 година; 

- Изработува: Одделение за локален  
економски развој 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
14. Извештај за реализација на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и  
справувањето со кризи во 2013 
година; 

- Изработува: Одделение за општи и 
правни работи и ТППЕ – Струмица. 

- Разгледува: Комисија за јавна 
безбедност, безбедност во сообраќајот 
и противпожарна заштита 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
15. Извештај за реализација на 

Програмата за подготовка и 
реализација на Струмичкиот 
карневал во 2014 година; 

- Изработува: Организациониот одбор 
на Струмичкиот карневал; 

- Разгледува: Комисија за  култура, 
образование и спорт;  и  Комисија за 
општествени дејности; 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 

16. Извештај за реализација на 
Програмата за  одржување и заштита 
на локални  патишта и улици на 
територијата на општина Струмица 
за 2013/2014 година во зимски 
услови; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
17. Квартални извештаи за 

извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица  во 2014 година; 

- Изработува: Одделение за буџет и 
сметководство 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
18. Извештај за работата на ЈПКД 

“Комуналец” за 2013 година; 

- Изработува: ЈПКД “Комуналец” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
19. Финансов извештај за работата на 

ЈПКД “Комуналец” со Завршна 
сметка за 2013 година;  

- Изработува: ЈПКД “Комуналец” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
20. Извештај за работата на ЈП 

“Паркиралишта-Струмица” за 2013 
година; 

- Изработува: ЈП “Паркиралишта - 
Струмица” Струмица 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
21. Финансов извештај за работата на ЈП 

“Паркиралишта - Струмица ” со 
Завршна сметка за 2013 година;  

- Изработува: ЈП „Паркиралишта” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
22. Извештај за работата на ЈП 

“Струмица-гас” за 2013 година; 
- Изработува: ЈП “Струмица гас“ 

Струмица 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
23. Финансов извештај за работата на ЈП 

“Струмица-гас” со Завршна сметка за 
2013 година;  

- Изработува: ЈП „Струмица - гас” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
24. Годишни завршни сметки на 

Средните општински  училишта за  
2013 година и тоа:  

- Средно општинско училиште “Јане 
Сандански” Струмица 

- Средно општинско училиште 
“Димитар Влахов” Струмица,  

- Средно општинско училиште 
“Никола Карев“ Струмица 

- Изработуваат: Училиштата 
- Разгледува: Комисија за  финансии, 

буџет и локален економски развој 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
25. Годишни завршни сметки на 

Основните општински училишта и 
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предучилишни установи за 2013 
година и тоа:  

- ОУ“Никола Вапцаров”  Струмица; 
- ОУ “Сандо Масев”  Струмица; 
- ОУ “Видое Подгорец”  Струмица; 
- ОУ “Маршал Тито”  Струмица; 
- ОУ “Даме Груев”  Куклиш; 
- ОУ “Маршал Тито”  Муртино;  
- ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса; 
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле; 
- ОУ “Герас Цунев” Просениково; 
- Основното музичко училиште “Боро 

Џони”  Струмица; 
- ЈОУДГ “Детска радост” Струмица 
- Изработуваат: Училиштата и ЈОУДГ 

“Детска Радост” Струмица 
- Разгледува: Комисија за финансии, 

буџет и локален економски развој 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
26. Извештај за работата со годишна 

завршна сметка на Дом за деца и  
млади “Благој  Мучето” Струмица за 
2013 година; 

- Изработува: Дом за деца и млади 
“Благој Мучето” 

- Разгледува: Комисија за финансии, 
буџет и локален економски развој и 
Комисија за култура, образование и 
спорт. 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
27. Извештај за работата со Годишна 

завршна сметка на ЛУБ “Благој  
Јанков - Мучето” Струмица,  за 2013 
година; 

- Изработува: ЛУБ “Благој  Јанков 
Мучето” Струмица 

- Разгледува: Комисија за финансии, 
буџет и локален економски развој и 
Комисија за култура, образование и 
спорт. 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
28. Буџетски календар за подготовка на  

Буџетот на општина Струмица  во 
2013 година; 

- Изработува: Одделение за буџет и 
сметководство 

- Разгледува: Комисија за финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
29. Информација за јавната безбедност 

и безбедноста во сообраќајот на 
подрачјето на општина Струмица за 
првите шест месеци од 2014 година 

- Изработува: СВР Струмица 
- Разгледува: Комисија за јавна 

безбедност, безбедност во сообраќајот 
и противпожарна заштита 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
 
 
 

Септември – декември 2014 г. 
 

1. Квартални извештаи за 
извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица  во 2014 година; 

- Изработува:Одделение за буџет и 
сметководство 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
2. Извештаи за работа на средните  

училишта во Општина Струмица во 
учебната 2013/2014 година и тоа:  

- СОУ “Јане Сандански”  Струмица 
- СОУ “Димитар Влахов”  Струмица,  
- СОУ “Никола Карев”   Струмица. 
- Изработуваат: Училиштата 
- Разгледува: Комисија за  култура,  

образование и спорт 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
3. Извештаи за работа на основните  

училишта во Општина Струмица во 
учебната 2013/2014 година и тоа:  

- ОУ“Никола Вапцаров”  Струмица; 
- ОУ “Сандо Масев”  Струмица 
- ОУ “Видое Подгорец”  Струмица, 
- ОУ “Маршал Тито”  Струмица, 
- ОУ “Даме Груев”  Куклиш,  
- ОУ “Маршал Тито”  Муртино,  
- ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса 
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиња,  
- ОУ “Герас Цунев” Просениково 
- Изработуваат: Училиштата 
- Разгледува: Комисија за  култура, 

образование и спорт 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
4. Извештај  за работа на Основното 

музичко училиште “Боро Џони”  
Струмица во учебната 2013/2014 
година; 

- Изработува: ОМУ “Боро Џони” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  култура, 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
5. Извештај  за работа на ЈОУДГ  

“Детска радост” – Струмица во 
учебната 2013/2014 година; 

- Изработува: ЈОУДГ  “Детска радост” – 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  култура, 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
6. Предлог - Годишни програми за 

работа на општинските средни 
училишта во Општина Струмица во 
учебната 2014/2015 година и тоа: 

- СОУ “Јане Сандански”  Струмица; 
- СОУ “Димитар Влахов”  Струмица; 
- СОУ “Никола Карев”  Струмица; 
- Изработуваат: Училиштата 
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- Разгледува: Комисија за  култура, 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
7. Предлог-Годишни програми за 

работа на општинските основни  
училишта во Општина Струмица во 
учебната 2014/2015 година и тоа:  

- ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица; 
- ОУ “Сандо Масев”  Струмица 
- ОУ “Видое Подгорец”  Струмица, 
- ОУ “Маршал Тито”  Струмица, 
- ОУ “Даме Груев”  Куклиш,  
- ОУ “Маршал Тито”  Муртино,  
- ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса 
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабила,  
- ОУ “Герас Цунев” Просениково 
- Изработуваат: Училиштата 
- Разгледува: Комисија за  култура,  

образование и спорт 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
8. Предлог-Годишна програма за 
работа на  Основно музичко училиште 
“Боро Џони”  Струмица за учебната 
2014/2015 година; 

- Изработува: ОМУ “Боро Џони” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  култура,  
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
9. Предлог-Годишна програма за работа 

на  ЈОУДГ   “Детска Радост” - 
Струмица за учебната 2014/2015 
година; 

- Изработува: ЈОУДГ  “Детска радост” – 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  култура 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
10. Предлог-Годишна програма за 

работа на  Основно музичко 
училиште “Боро Џони”  Струмица за 
учебната 2014/2015 година; 

- Изработува: ОМУ “Боро Џони” 
Струмица 

- Разгледува: Комисија за  култура,  
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица  
11. Информација за организираниот 

превоз на учениците  на подрачјето 
на Општина Струмица 

- Изработува: Одделение за 
образование 

- Разгледува: Комисија за  култура, 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
12. Програма за  одржување и заштита 

на локални  патишта и улици на 
територијата на општина Струмица 
за 2014/2015 година во зимски 
услови; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на   
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
13. Програма за работа на ЈПКД 

“Комуналец” за 2015 година; 
- Изработува: ЈПКД “Комуналец”  
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
14. Програма  за работата на ЈП 

“Паркиралишта-Струмица” за 2015 
година; 

- Изработува: ЈПКД “Комуналец”  
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
15. Програма  за работата на ЈП 

“Струмица-гас” за 2015 година; 
- Изработува: ЈПКД “Струмица-гас” 

Струмица 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
16. Програма за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето 
на општина Струмица за 2015 година; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
17. Програма за изградба, 

реконструкција, одржување и 
заштита на локални  патишта и улици 
на територијата на општина 
Струмица за 2015 година; 

- Изработува: Одделение за комунални 
работи 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
18. Програма за Јавното осветлување на 

општина Струмица за 2015 година; 
- Изработува: Одделение за комунални 

работи 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
19. Програма за донесување на  

урбанистички планови на подрачјето 
на  Општина Струмица во 2015 
година; 

- Изработува: Одделение за урбанизам 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната  средина и природата  
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- Усвојува : Совет на општина Струмица 
20. Програма за одржување на јавната 

чистоќа во 2015 година; 
- Изработува: ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица 
- Разгледува: Комисија за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата  

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
21. Програма за активностите на 

Општина Струмица од областа  на 
културата во 2015 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за култура 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
22. Програма за активностите на 

Општина Струмица во  областа на 
спорт и млади во 2015 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за култура 
образование и спорт 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
23. Програма за активностите на 

општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој  и 
туризмот  во 2015 година 

- Изработува: Одделение за локален 
економски развој 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
24. Програма за активностите на 

општина Струмица за областа на 
социјалната заштита во 2015 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита 
на децата. 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
25. Програма  за активностите на 

општина Струмица за  поддршката на 
НВО секторот во 2015 година; 

- Изработува: Одделение за локален 
економски развој 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
26. Програма за активностите на 

Општина Струмица  во областа на 
заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и  
справувањето со кризи во 2015 
година; 

- Изработува: Одделение за општи и 
правни работи и ТППЕ Струмица 

- Разгледува: Комисија за јавна 
безбедност, безбедност во сообраќајот 
и противпожарна заштита 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
27. Програма – календар за 

одбележување на празници и 
манифестации во 2015 година; 

- Изработува: Одделение за јавни 
дејности 

- Разгледува: Комисија за општествени 
дејности 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
28. Програма за реализацијата на 

Струмички карневал – 2015 год. 
- Изработува: Организационен одбор на 

Струмичкиот карневал 
- Разгледува: Комисија за култура, 

образование и спорт 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
 
29. Предлог-Буџет на општина Струмица 

за 2015 година; 
- Изработува: Одделение за буџет и 

сметководство 
- Разгледува: Комисија за  финансии, 

буџет и локален економски развој 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 
30. Предлог-Одлука за извршување на 

Буџетот на општина Струмица за 
2015 година; 

- Изработува:Одделение за буџет и 
сметководство 

- Разгледува: Комисија за  финансии, 
буџет и локален економски развој 

- Усвојува: Совет на општина Струмица 
31. Програма за работа на Советот на 

општина Струмица за 2015 година. 
- Изработува: Комисија за изработка на 

Предлог-Програмата 
- Разгледува: Комисија за изработка на 

Предлог-Програмата 
- Усвојува: Совет на општина Струмица 

 
III.    Нормативен дел 
Овој дел  од Програмата за работа 

на Советот на општина Струмица  во  2014 
година  ја регулира нормативната дејност 
на Советот односно донесување на  
програми, одлуки, решенија и заклучоци од 
надлежност на  Советот, како и  акти за 
усогласување со постојните прописи  и  
прописите што ќе бидат донесени во текот 
на 2014 година од страна  на државните 
органи. 

Материјалите утврдени со 
Програмата и другите акти  по кои  Советот 
ќе се произнесува во текот на 2014 година 
претходно ќе ги разгледуваат комисиите 
при Советот на општина Струмица,  
согласно надлежностите утврдени со 
Статутот на општина Струмица. 

 
IV.  Завршен дел 
За извршување на Програмата се 

задолжуваат предлагачите, изготвувачите и 
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сите останати учесници, да се придржуваат 
на роковите утврдени со Програмата. 

Во текот на 2014 година, Советот на 
општина Струмица ќе ги разгледува и сите 
дополнителни прашања што ќе произлезат 
од тековното работење. 

Извршувањето на Програмата ќе 
зависи и од законските и финансиските 
предуслови, односно од побрзата 
децентрализација и што поголемата 
финансиска самостојност на  Општина 
Струмица. 

Програмата  за работа на Советот 
на општина Струмица за 2014 година,   ќе 
се објави во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 

 
 

Бр. 07-781/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 

Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Предлог - Планот за 
запишување на ученици во I година во 

Средните општински училишта во Општина 
Струмица во учебната 2014/2015 година 

 
 Се објавува Предлог – Планот за 
запишување на ученици во I година во 
Средните општински училишта во Општина 
Струмица во учебната 2014/2015 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2014 
година. 
 
   Бр. 08-782/2      Општина Струмица 
   03.02.2014 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

........................................ 
            3. 
 Врз основа на член 42 од Законот 
за средното образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 44/95 …...... 
24/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

   
Предлог – План 

за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина 
Струмица во учебната 2014/2015 година 

 
 Училишта: 
 

1.  Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица. 
  Во прва година ќе се запишат вкупно 376 ученици распоредени во 11 паралелки на 
македонски наставен јазик, од кои во: 
   Гимназиско образование 
  238 ученици, распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик и во  

Стручно образование 
 
 138 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на 

Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар во 3 паралелки и 
банкарски техничар во 1 паралелка. 

 
2. Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица 
Во прва година  ќе се запишат вкупно 466 ученици, распоредени во 14 паралелки на 

македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование: 
 

Ученици Паралелки 

Струка Профил 
мак.ј. 

а
л
б
.
ј
. 

т
у
р.
ј. 

вкупно мак.ј. 
3 годиш 

но 
4 годиш 

но 
вкупно 

Машинска 
Техничар за 
компјутер.управува
ње 

34   34 1   4 1 
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Автотехничар-
мехатроничар 

34   34 1   4 1 

Машинист за термо 
постројки 
Инсталатер на 
водовод 

17 
17 

  
17 
17 

1 3г.  1 

                              
ВКУПНО  

102   102 3 2  1  3 

Конфекциско 
компјутерски 
оператор 

34   34 1   4  1 
Текстилно-
кожарска 

                              
ВКУПНО 

34   34 1   1  1 

Електротехничар-
енергетичар 

34   34 1   4г.  1 

Електротехничар за 
компјутерска 
техника и 
автоматика 

34   34 1   4г.  1 

Електромеханичар  
Г Т З 

24   24 1 3г.    1 

Електротехни
чка 

                             
ВКУПНО 

92   92 3  1 2 3 

Техничар за патен 
сообраќај 

34   34 1   4г.  1 

Техничар за 
транспорт и шпед. 

34   34 1   4г.  1 Сообраќајна 

                               
ВКУПНО 

68   68 2   2  2 

Техничар за мебел и 
ентериер 

34   34 1   4г.  1 Шумарско-
дрво-

преработувач
ка 

                               
ВКУПНО 

34   34 1    1 1 

Техничар за дизајн 
на облека 

34   34 1  4г. 1 
Уметничка 
струка 

ВКУПНО 
34   34 1  1 1 

Градежен техничар 
34   34 1   4г.  1 

Градежна 
                           
ВКУПНО 

34   34 1   1  1 

Рударско-геолошки 
техничар 

34   34 1  4г. 1 Геолошка – 
рударска и 
металуршка 

струка Вкупно: 
34   34 1  1 1 

Готвач и келнер 
34   34 1 3г.  1 Угостителско- 

туристичка 
струка 

Вкупно: 
34   34 1 1  1 

С Е     В К У П Н О : 466   466 14     14 
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3.Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица 
 

 Во прва година ќе се запишат 340 ученици, распоредени во 10 паралелки на 
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование: 
 

Ученици Паралелки 

Струка Профил 

мак.ј. 
алб
.ј 

тур.
ј 

вкупн
о мак.ј 

   3 
год 
иш 
но 

   4 
год 
иш 
но 

Вкуп 
но 

Техничар за 
фармерско 
производство 68     68 2    4г. 2
Техничар за 
хортикултура 34     34 1    4г. 1
 Техничар за 
агроменаџмент 34   34 1   4г. 1

Земјоделско-
ветеринарна 

струка 
  

Вкупно 
136   136 4   4 4

Преработувач на 
жито, 

брашно,шеќер 34     34 1 
   
3г.   1

Прехрамбен 
техничар 68     68 2        4г. 2

Хемиско-
технолошка 
струка 

Вкупно 
102   102 3    1    2 3

Фармацевтски-
лабораториски 

техничар 34     34 1      4г. 1
Медицинска 

сестра 34     34 1      4г. 1
Физиотерапевтски 

техничар 34   34 1     4г. 1

Здравствена 
струка 

  

Вкупно 
102   102 3     3 3

                         ВКУПНО 
340     340 10     10

 
 
 
 
 Бр. 07-782/1                                                 Совет на општина Струмица 
 31.01.2014 год.                                                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                      Марјан Даскаловски   с.р.        

 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за изменување 
и дополнување на Одлуката за извршување 
на Буџетот на општина Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
Бр. 08-783/2             Општина Струмица 
03.02.2014 год.                 Градоначалник, 
С т р у м и ц а                    Зоран Заев  с.р. 

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

 4. 
 Врз основа на член 23 став 8 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република  Македонија“  бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за изменување и дополнување на 
Одлуката за извршување на  Буџетот на 

општина Струмица за 2014 година 
 

Член 1 
 

 Во Одлуката за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за 2014 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 23/13), во член 9 став 1 по 
зборовите „73,80 денари“ се додава „до 
30.09.2014 година, а од 01.10.2014 година 
до 31.12.2014 година вредноста на бодот 
изнесува 77,5 денари“. 

 
Член 2 

 Во член 10 став 1 бројот „55“ се 
заменува со „45“. 

Член 3 
 Во член 17 став 1 зборовите 
„Агенција за државни службеници“ се 
заменуваат со зборовите „Министерство за 
информатичко општество и 
администрација“. 

 
Член  4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот денот од денот на објавувањето во 
„Службен гласник  на општина Струмица“. 
  
Бр.07-783/1     Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање на 
користење на објектот училишна спортска 
сала на Средното општинско училиште 

„Димитар Влахов“ Струмица 
 

Се објавува Одлуката за давање на 
користење на објектот училишна спортска 
сала на Средното општинско училиште 
„Димитар Влахов“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-784/2            Општина Струмица 
   03.02.2014 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................... 
 5. 
 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 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање на користење на објектот 
училишна спортска сала  на Средното 
општинско училиште „Димитар Влахов“ 

Струмица 
 

Член 1 
 На Средното општинско училиште 
„Димитар Влахов“ од Струмица на ул. „М. Х. 
Јасмин“ бр. 26 му се дава на користење и 
управување на неопределено време објект 
– училишна спортска сала на КП бр. 1862/1 
во КО Струмица со димензии 46 м’ х 28,5 м’ 
и висина П (приземје), според графички 
прилог во мерка 1:1000 Д.Л.9, на градежно 
земјиште запишано на Имотен лист бр. 
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5660 под бр. 1105-01/9528, сопственост на 
општина Струмица со соодветни нагледни 
средства и спортска опрема. 

 
Член 2 

 
Примопредавањето на училишната 

спортска сала ќе се изврши со Комисија 
која ја формира Градоначалникот на 
општина Струмица. 

Комисијата ја сочинуваат три члена 
и тоа еден од корисникот и двајца од 
сопственикот. 

 
Член 3 

 
 Од денот на примопредавањето на 
објектот, корисникот е должен  да го 
користи според неговата намена и со 
истиот да управува домаќински начин. 
 Во случај на недомаќинско и 
неодговорно однесување кое е спротивно 
на ставот 1 од овој член, за направената 
штета одговорноста е кај корисникот. 

 
Член 4 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-784/1Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

комуналните такси 
 

 Се објавува Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 
висината на комуналните такси, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-785/2  Општина Струмица 
   03.02.2014 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 6. 
 Врз основа на член 2 од Законот за 
комуналните такси („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 64/05, 
92/07 и 123/12) и член 20 став 1 точка 5 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 30.01.2014 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за изменување на Одлуката за 

утврдување на висината на комуналните 
такси 

 
 

Член 1 
 

 Во Одлуката за утврдување на 
висината на комуналните такси („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 11/05 и 
20/06) во членот 4 Тарифен број 8 се 
менува и гласи: 
 
 “Тарифен број 8 
 
 За користење на просторот за 
паркирање на патнички моторни возила, 
товарни моторни возила, автобуси и 
приколки на јавни паркиралишта се наплаќа 
комунална такса во висина од 10% од 
цената на наплатената услуга за користење 
на просторот за паркирање.“ 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-785/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за овластување 

на овластен претставник на Општина 
Струмица кој ќе ги врши работите од 

надлежност на Собранието на акционери 
на Друштвото за спортски дејности 

КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА, АД 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
овластување на овластен претставник на 
Општина Струмица кој ќе ги врши работите 
од надлежност на Собранието на 
акционери на Друштвото за спортски 
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ 
СТРУМИЦА, АД Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-786/2    Општина Струмица 
   03.02.2014 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 7. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 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 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

 
О д л у к а  

за овластување на овластен 
претставник на Општина Струмица кој ќе 

ги врши работите од надлежност на 
Собранието на акционери на Друштвото 
за спортски дејности КОШАРКАРСКИ 

КЛУБ СТРУМИЦА, АД Струмица 
 

Член 1 
 Општина Струмица, како основач на 
Друштвото за спортски дејности 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА, АД 
Струмица, работите од надлежност на 
Собранието на Акционерското друштво ги 
врши преку овластен претставник. 
 Се овластува овластениот 
претставник да ги превземе по свое лично 
убедување сите дејствија и активности во 
претставувањето на Општина Струмица, на 
вонредната седница на собранието на КК 
СТРУМИЦА, АД Струмица, која ќе се одржи 
на 17.02.2014 година во 10,оо часот, 
свикана со јавен повик од 23.01.2014 
година, објавен во дневниот весник 

„Слободен печат“, како и да ги превземе 
сите потребни дејствија и активности на 
претстојната седница, да поднесе до 
Одборот на директори на КК СТРУМИЦА, 
АД Струмица предлог за дневен ред за 
избор на три нови неизвршни членови на 
одборот на директори. 
 Се овластува овластениот 
претставник, на собранието на КК 
СТРУМИЦА, АД Струмица, кое ќе се одржи 
на 17.02.2014 година во 10,оо часот да 
донесе одлука за отповикување на 
неизвршните членови на Одборот на 
директори: Петар Божинов, Александар 
Ангелов и Горан Иванчев, како и да донесе 
одлука за избор на три нови неизвршни 
членови на Одборот на директори и тоа: 
Драган Јанков, Михаил Пападопулос и 
Ристо Кречев, сите од Струмица. 
     

Член 2 
 За овластен претставник кој ќе ги 
врши работите од надлежност на 
Собранието на Друштвото се именува 
Марјан Даскаловски - претседател на 
Советот на Општина Струмица. 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр. 07-786/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

парична помош на Ване Поповски од 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Ване 
Поповски од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-787/2              Општина Струмица 
   03.02.2014 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

................................ 
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 8. 
 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 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 30.01.2014 година, донесе 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на Ване 

Поповски од Струмица 
 

Член 1 
 На Ване Поповски од Струмица, ул. 
„Ристо Ќурчиев“ бр. 4-3, му се доделува 
парична помош во износ од 100.000,оо 
денари, за санирање на последиците 
настанати од пожар на семејната куќа на 
неговите родители на ул. „Широк Дол“ бр. 4 
во Струмица. 
 

Член 2 
 Одобрените средства да се 
издвојат од Буџетот на општина Струмица 
за 2014 година и да се трансферираат на 
Ване Поповски, ул. „Ристо Ќурчиев“ бр. 4-3 
во Струмица, на доставена трансакциска 
сметка. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-787/1Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

на условите и утврдување режим на 
сообраќај во општина Струмица на локален 

пат  Костурино – Мемешли 
 
 Се објавува Одлуката за 
означување на условите и утврдување 
режим на сообраќај во општина Струмица 
на локален пат Костурино – Мемешли, 

донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2014 
година. 
 
   Бр. 08-788/2         Општина Струмица 
   03.02.2014 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
 
 9. 
 Врз основа на член 6 и член 392 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 
161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 став 
1 точка 10 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за означување на условите и 

утврдување режим на сообраќај во 
општина Струмица на локален пат 

Костурино – Мемешли 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се означуваат 
условите и режимот на сообраќај  на 
локалниот пат с. Костурино – с. Мемешли 
кој се наоѓа непосредно пред локалитет 
„Мемешли“ во општина Струмица, за 
пристап до концесиски простор, кој се 
приклучува кон делница од регионален пат 
Р 1401 Струмица (врска со А4) – Раброво – 
Валандово – Балинци – Марвинци (врска со 
А1). 

Член 2 
 Режимот на сообраќајот на 
локалниот пат од член 1 од оваа Одлука ќе 
биде уреден врз основа на Основен 
сообраќаен проект, изработен од „Ри 
Рудинг“ ДОО, Скопје (овластување број 
2.1957) од ноември 2013 година. 
 Режимот на сообраќајот ќе се 
одвива на една коловозна лента со две 
сообраќајни ленти наменети за двонасочен 
сообраќај. 

Член 3 
 Сообраќајното решение во 
сообраќаен смисол влезот – излезот од 
основниот патен правец со пристапниот пат 
до локалитетот „Мемешли“ е третиран како 
површинска “Т“ крстосница. 
 Регулирањето на сообраќајот на “Т“ 
крстосницата во ниво на локалниот пат с. 
Костурино – с. Мемешли за приклучок на 
локалитет „Мемешли“ ќе биде со 
хоризонтална и вертикална сообраќајна 
сигнализација согласно Правилникот за 



03.02.2014 год.          бр. 1            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

15

сообраќајните знаци, опрема и 
сигнализација на патот („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 47/10, 31/11, 
74/11 и 117/12) и тоа: 
 1. Хоризонтална сигнализација: 
надолжни ознаки на коловозот (рабна 
линија, разделна линија и испрекината 
разделна линија), попречни ознаки на 
коловозот (линии за запирање – Стоп 
линија) и други ознаки на коловозот 
(стрелки за насочување на сообраќајот) 
 2. Вертикална сигнализација: 
 - еден број знак за опасност (105.2), 
 - знаци за изречни наредби: еден 
број (202), два броја (233), еден број 
(245.1), еден број (245.2); 
 - знаци за известување: еден број 
(310), два броја (363), два броја (377); 
 - дополнителни табли: два броја 
(514) 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-788/1  Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

на условите и утврдување режим на 
сообраќај во општина Струмица на делница 

(крстосница) од локална улица „Маршал 
Тито“ за пристап до  КП бр. 7864/1 КО 

Струмица, Блок бр. 25 
 
 Се објавува Одлуката за 
означување на условите и утврдување 
режим на сообраќај во општина Струмица 
на делница (крстосница) од локална улица 
„Маршал Тито“ за пристап до КП бр. 7864/1 
КО Струмица, Блок бр. 25, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
Бр. 08-789/2 Општина Струмица 
03.02.2014 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 
 10. 
 Врз основа на член 6 и член 392 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 
161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 став 
1 точка 10 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за означување на условите и 

утврдување режим на сообраќај во 
општина Струмица на делница 

(крстосница) од локална улица „Маршал 
Тито“ за пристап до КП бр. 7864/1 КО 

Струмица, Блок бр. 25 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се означуваат 
условите и режимот на сообраќај  на 
делница (крстосница) од локална улица 
„Маршал Тито“ за пристап до КП бр. 7864/1 
КО Струмица, Блок бр. 25, за пристап до 
концесиски простор. 
 

Член 2 
 Режимот на сообраќајот на 
делницата (крстосницата) од член 1 од 
оваа Одлука ќе биде уреден врз основа на 
Основен сообраќаен проект, изработен од 
„Стан Арт“ ДОО, Куманово со техн. бр. 
37.03-12/13 од декември 2013 година. 
 Режимот на сообраќајот ќе се 
одвива на една коловозна лента со две 
сообраќајни ленти наменети за двонасочен 
сообраќај. 

Член 3 
 Сообраќајното решение во 
сообраќаен смисол влезот – излезот од 
улицата „Маршал Тито“ и пристапот до КП 
бр. 7864/1 КО Струмица е третиран како 
површинска “Т“ крстосница. 
 Регулирањето на сообраќајот на “Т“ 
крстосницата во ниво на локалниот пат ќе 
биде со хоризонтална и вертикална 
сообраќајна сигнализација согласно 
Правилникот за сообраќајните знаци, 
опрема и сигнализација на патот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 47/10, 
31/11, 74/11 и 117/12) и тоа: 
 1. Хоризонтална сигнализација: 
надолжни ознаки на коловозот (рабна 
линија, разделна линија и испрекината 
разделна линија), попречни ознаки на 
коловозот (линии за запирање – Стоп 
линија), линија за водење, ликови, 
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шрафура и други ознаки на коловозот 
(стрелки за насочување на сообраќајот) 
 2. Вертикална сигнализација: 
 - знаци за опасност: три броја (202), 
еден број (105.2) и еден број (105.1); 
 - знаци за известување: два броја 
(306) и два броја (325.1) 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-789/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за јавните 
паркиралишта од значење на Општина 

Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за јавните 
паркиралишта од значење на Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-790/2           Општина Струмица 
   03.02.2014 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 11. 
 Врз основа на член 6 став 3 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 
161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 став 
1 точка 24 од Статутот на Oпштина 
Струмица („Службен гласник на Oпштина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за јавните паркиралишта од значење на 

Општина Струмица 
 

 Општи одредби 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се определуваат 
јавни паркиралишта и површини од 

значење за Општина Струмица за јавна 
употреба за паркирање на возила (во 
натамошниот текст: јавни паркиралишта) и 
се уредува начинот на користење и 
одржување на јавните паркиралишта, 
надзорот над паркирањето и други 
прашања од значење за паркирањето.  
 

Член 2 
 Јавните паркиралишта се користат 

од страна на физички и правни лица (во 
понатамошниот текст: корисници) за 
паркирање на патнички моторни возила, 
автобуси, товарни и приклучни возила, 
мотоцикли, камп и други видови на 
приколки. 
 Како корисник на паркиралиштето, 
во смисла на оваа одлука, се смета возачот 
или сопственикот на возилото доколку 
возачот не е идентификуван. 
 

Член 3 
 Изградбата, одржувањето и 
користењето на јавни паркиралишта од 
значење за општината се во надлежност, 
односно се работи од јавен интерес од 
локално значење за Општина Струмица.  
 Работите од став 1 на овој член 
можат да се вршат по субјекти овластени 
од Општина Струмица (во натамошниот 
текст: организатори на паркирањето), во 
согласност со закон и оваа одлука. 
 

Член 4 
 Одредбите на оваа одлука не се 
однесуваат на површини наменети за 
паркирање (паркиралишта) во функција на 
редовна некомерцијална употреба на 
станбени и деловни објекти и изградени-
уредени во рамките на градежна парцела 
или градба или градби што се во приватна 
сопственост, во согласност со 
урбанистичките планови и документација.  
  На паркиралиштата од став 1 на 
овој член, не е дозволено вршење на 
дејноста паркирање во комерцијални цели. 
 По исклучок, паркиралиштата од 
став 1 на овој член, може да се користат и 
стопанисуваат во комерцијални цели, при 
што субјектот што ги дава услугите на 
паркирањето мора да има дозвола од 
општина Струмица за вршење на дејноста 
паркирање. 
 
 Јавни паркиралишта од 
значење за Општина Струмица 

 
Член 5 

 Јавни паркиралишта од значење за 
градот, во смисла на одредбите на оваа 
одлука, се посебно уредени и обележани 
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простори наменети за групно паркирање на 
определен вид на возила, и тоа: 
‐ во рамки на површини или градби, 

утврдени за таква намена и 
дефинирани со урбанистички план 
(затворени паркиралишта), 

‐ на самите магистрални и собирни улици 
(коловоз, тротоар, заштитен појас), како 
и на улици што гравитираат кон нив или 
надвор од површините опфатени со тие 
улици, утврдени и дефинирани со 
посебни проекти одобрени од Општина 
Струмица (отворени паркиралишта).  

 Јавни паркиралишта од значење за 
општината, во смисла на одредбите на 
оваа одлука, се и посебно уредени и 
обележани простори на градежно 
неизградено земјиште, наменети за 
паркирање, од времен карактер, изградени 
од Општина Струмица, до реализација на 
намената на земјиштето согласно 
урбанистички план.  
 

      Организатори на паркирањето 
 

Член 6 
 Дејноста паркирање на јавните 
паркиралишта од членот 5 на оваа одлука, 
вклучувајќи ги изградбата, одржувањето и 
користењето на јавни паркиралишта, како и 
техничките и организациските работи, 
наплатата и надзорот над паркирањето на 
возилата и останатите работи на јавните 
паркиралишта ја врши ЈП “Паркиралишта 
Струмица“ - Струмица.  

 
Член 7 

 Општина Струмица може да одлучи 
одредени јавни паркиралишта од членот 5 
на оваа Одлука и вршењето на дејноста 
паркирање на површината на истите да ги 
даде на други субјекти под концесија или 
јавно приватно партнерство, во согласност 
со позитивните прописи.  

 
Член 8 

 
 Советот на Општина Струмица, по 
предлог на градоначалникот на Општина 
Струмица врз основа на утврдена потреба 
и оправданост, може да одлучи за 
користење на одредени јавни 
паркиралишта од членот 5 на оваа Одлука, 
за вршење на дејноста паркирање, да даде 
дозвола и на домашно или странско правно 
лице, врз основа на спроведен јавен оглас. 
     Постапката за избор на организаторот 
на паркирањето ја спроведува 
Градоначалникот на Општина Струмица. 

 
 

Член 9 
 Дозволата за вршење на дејност 
паркирање се дава за период од  10 години.  

 
Член 10 

 Дозволата за вршење на дејност 
паркирање на паркиралишта од член 4 став 
(3) на оваа Одлука може да се даде ако 
барателот ги исполнува следните услови:  
‐ Да е впишан во Централниот регистар; 
‐ Да е сопственик на градежна парцела 

или објект што согласно урбанистички 
план се наменети за паркирање или да 
има договор со сопственикот за 
обезбедено право на користење на 
паркиралиштето за период од најмалку 
три години, заверена на нотар; 

‐ Да обезбеди електронски/автоматски 
систем за следење (евиденција) на 
наплаќањето на паркиралиштето; 

‐ Паркиралиштето да го уреди според 
проект заверен од страна на 
администрацијата на Oпштина 
Струмица надлежна за работите на 
сообраќајот ; 

‐ Да плати надоместок за давање на 
дозволата. 

Член 11 
 Во случај на користење, одржување 
и стопанисување со паркиралиште, врз 
основа на дозвола, односите помеѓу 
Oпштина Струмица и организаторот на 
паркирање се уредуваат со договор.  
 Со договорот од став 1 на овој член 
се уредува особено предметот, начинот, 
условите и рокот за отпочнување на 
вршење на дејноста паркирање, 
критериумите и параметрите со кои ќе се 
дефинира соодветно вршење на дејноста, 
односно обврска за соодветно и квалитетно 
давање на услугата, висината на 
надоместокот за давање на дозволата, 
цената на услугата (или клаузула за 
ограничување, односно дека висината на 
цената не смее да го надмине износот 
потребен за покривање на трошоците плус 
разумна добивка), системот за наплата, 
уплатата на комуналната такса, работното 
време, организацијата на службата за 
контрола, комуналната опрема, 
сообраќајната сигнализација, 
хортикултурното уредување и одржување, 
осветлувањето, одржувањето на 
комуналната хигиена, причини за 
раскинување, времетраење на договорот и 
сл. 

Член 12 
 Во име на Oпштина Струмица, 
договорот го склучува Градоначалникот на 
Oпштина Струмица. 
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Член 13 

 Дозволата може да се одземе ако: 
 
- Организаторот на паркирањето не 

започне со непосредно вршење на 
дејноста во рокот утврден во договорот; 

- Престанала потребата од вршењето на 
дејноста; 

- Организаторот на паркирањето 
престанал да ги исполнува условите за 
вршење на дејноста. 

  
 Дозволата престанува да важи со: 
 
- Истекување на рокот на важење на 

дозволата; 
- Одземање на дозволата; 
- Престанување на важењето на 

договорот; 
- Со пренамената на парцелата. 

 
Член 14 

 Договорот престанува да важи во 
случај на: 

- Истекување на рокот на важење на 
договорот; 

- Еднострано раскинување од страна 
на Oпштина Струмица; 

- Престанување на важењето на 
дозволата; 

- Виша сила; 
- Раскинување. 

  
 Договорот еднострано ќе се раскине 
од страна на Општина Струмица особено 
ако организаторот на паркирањето дејноста 
ја врши на несоодветен или неквалитетен 
начин, имајќи ги во предвид правилата, 
критериумите, параметрите и другите 
услови со кои е утврдено соодветно 
вршење на дејноста и ако изврши битна 
повреда на одредбите од договорот или на 
прописите кои се применуваат за вршењето 
на дејноста. 
 
 Означување и обележување 
на јавните  паркиралишта 

 
Член 15 

 
 Организаторот на паркирањето е 
должен да ги означи, обележи, уреди и 
одржува јавните паркиралишта на кои 
паркирањето се наплатува. 
 Јавните паркиралишта мораат да 
бидат означени и обележани со 
сообраќајна сигнализација во согласност со 
прописите за безбедност во сообраќајот. 
 Јавните паркиралишта мораат да 
имаат ознака за името на паркиралиштето, 

работното време на паркиралиштето, 
начинот на паркирање, системот на 
наплата за паркирање и висина на цената 
на услугата за паркирање според единица 
час/паркирање.  

 
 Користење на јавните 
 паркиралишта 

 
Член 16 

 Јавните паркиралишта мора да се 
користат на начин со кој се обезбедува 
безбедно и економично групно 
стационирање на повеќе возила од 
определен вид, така што за секое возило 
да има паркинг место и независен, 
безбеден и прегледен сообраќаен пристап. 
 Користењето на јавните 
паркиралишта мора да биде во согласност 
со предвидениот режим утврден со 
хоризонтална и вертикална сигнализација. 

 
Член 17 

 На јавните паркиралишта, во 
зависност од потребите и условите за 
паркирање, условите и фреквенцијата на 
сообраќајот, паркирањето може временски 
да биде ограничено. 

 
Член 18 

 Системот на паркирањето, 
определување на зоните, времето на 
паркирањето, ограничување на 
паркирањето, резервацијата и 
повластеното паркирање, го определува 
Советот на Општина Струмица со своја 
одлука. 
 Начинот и условите за паркирање, 
времетраењето на паркирањето, односно 
неговото ограничување, како и начинот на 
означување на ограничувањето, ги 
утврдува организаторот на паркирањето со 
свои акти , во согласност со Советот на 
Општина Струмица. 

 
Член 19 

 Со паркирање на возилото на јавно 
паркиралиште, се смета дека возачот 
односно сопственикот на возилото се 
согласил и ги прифатил условите за 
користење на јавното паркиралиште 
пропишани со оваа одлука или од страна 
на организаторот на паркирањето.  

 
Член 20 

 На јавните паркиралишта може да 
се поставуваат рекламни објекти во 
согласност со сообраќајно-технички 
елаборат поднесен од организаторот на 
паркирањето, а по претходно извршена 
заверка на истиот и добиена согласност за 
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поставување на рекламните објекти од 
страна на Градоначалникот на Општина 
Струмица. 
 За поставување на рекламни 
објекти во смисла на став 1 на овој член, 
организаторот на паркирањето и 
сопственикот на рекламниот објект 
склучуваат договор. Еден примерок од 
договорот задолжително се доставува до 
службата  за сообраќај на Општина 
Струмица. 
 За поставување на рекламни 
објекти на јавните паркиралишта, 
организаторот на паркирањето е должен на 
Општина Струмица да  плати комунална 
такса, во висина утврдена во Одлуката за 
висина на комуналните такси на Општина 
Струмица. 
 

Член 21 
 Јавните паркиралишта, во 
исклучителни случаи со претходно 
одобрение од Градоначалникот на 
Општина Струмица, можат привремено да 
се користат за организирање и одржување 
на забавни, спортски и други 
манифестации, за што организаторот на 
паркирањето и организаторот на 
манифестацијата склучуваат договор. Еден 
примерок од договорот задолжително се 
доставува до службата  за сообраќај на 
Општина Струмица. 
 За користењето на јавните 
паркиралишта во смисла на став (1) на овој 
член, организаторот на паркирањето е 
должен на Општина Струмица да му плати 
комунална такса, во висина утврдена во 
одлуката за висина на комуналните такси 
на Општина Струмица. 

 
Член 22 

 Организаторот на паркирањето 
нема обврска за чување на паркираното 
возило и не одговара за оштетување и 
крадење на возилото.  
 
 Наплата за услугата на 
            паркирање 

 
Член 23 

 За користење на јавните 
паркиралишта корисникот е должен да 
плати соодветен паричен износ на име 
цена на услуга за паркирање. 
 Организаторот на паркирањето од 
членовите 6, 7 и 8 донесува Ценовник на 
услугите на користење на јавните 
паркиралишта, со претходна согласност од 
Советот на Општина Струмица.  

 
 

Член 24 
 За користење на јавните 
паркиралишта, организаторот на 
паркирањето плаќа комунална такса 
согласно Одлуката за висина на 
комуналните такси во Општина Струмица, 
донесена од страна на Советот на Општина 
Струмица.  
 Средствата по основ на 
комуналната такса, организаторот на 
паркирањето е должен да ги уплатува на 
сметка на Општина Струмица во рок од 3 
(три ) дена од денот на нивната наплата. 

 
 

Член 25 
 Организаторот на паркирањето го 
определува системот на наплатата и ги 
уредува сите други прашања поврзани со 
наплатата на паркирањето на јавните 
паркиралишта.  

 
Член 26 

 Ако корисникот на паркиралиштето 
не го изврши плаќањето (цена на 
паркирање, доплатен билет, други 
трошоци) на начин согласно оваа одлука, 
ќе се смета дека паркирањето е 
непрописно и овластеното лице на 
организаторот на паркирањето може да 
побара блокирање на тркалата (со лисици, 
блокатори на тркала) или отстранување на 
возилото од паркиралиштето (со пајак-
возило). 

 
Член 27 

 
 Возилата на службата за итна 
медицинска помош, противпожарните 
единици, Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија, возилата 
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица и возилата 
на ЈПЕД „Струмица-Гас “ Струмица при 
извршувањето на нивните редовни работни 
активности, не плаќаат за користење на 
услугите на јавните паркиралишта. 

 
 Повластено паркирање 
 

Член 28 
 За станарите, односно правните 
лица што имаат живеалиште, односно 
деловен простор во објекти во границите на 
чии парцели не е решено паркирањето, 
може да се утврдат повластени услови за 
паркирање на нивните возила на јавните 
паркиралишта што се во непосредна 
близина, во поглед на бројот на возила, 
траење на паркирањето и цената на 
услугата и да им се издаде повластен 
паркирен билет. 
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 Правото на користење на повластен 
билет за паркирање го утврдува 
организаторот на паркирањето. 
 
 Резервирани места 
 

Член 29 
 

 Организаторот на паркирањето, во 
зависност од капацитетот на 
паркиралиштето, е должен да утврди и 
соодветно да обележи (резервира) места 
за паркирање на возила на лица со 
инвалидитет. 
 Организаторот на паркирањето ги 
утврдува категориите на лица со 
инвалидитет кои можат да користат 
резервирани паркинг места и условите за 
паркирање на нивните возила. 
 

Член  30 
 

 Во зависност од капацитетот на 
паркиралиштето, може да се одобри и 
утврди резервација на места за паркирање 
на јавното паркиралиште за одреден број 
возила на правни и физички лица и 
дипломатски и други претствништва. 
 Бројот на резервираните места од 
ставот 1 на овој член и условите за нивно 
користење ги одредува организаторот на 
паркирањето, во согласност со 
одделението за сообраќај.  
 

 
 Забрани 

 
Член  31 

 
 На јавните паркиралишта забрането 
е: 
 - паркирање на моторни возила 
спротивно на сообраќајните знаци, на 
хоризонталната и вертикална 
сигнализација (паркирање на резервиран 
паркинг простор и сл.); 
 - паркирање на нерегистрирано 
возило; 
 - оставање на паркинг просторот на 
неисправно или хаварисано возило, 
односно приклучно возило без сопствен 
погон (приколки и сл.); 
 - вршење на перење или поправка 
на возило. 
         Отстранување на непрописно 
паркирани возила од паркинг простори и 
возила од прометни површини 
 

 
 
 

Член  32 
 

 Под отстранување на возила во 
смисла на оваа одлука се смета 
поставување на средства за блокирање на 
тркалата на возилото како и подигање и 
отстранување и пренос на возилото со 
специјално возило (пајак) до посебно 
уреден паркинг простор наменет за 
отстранети возила. 
 
 Надзор 
  

Член 33 
 Надзор над примената на 
одредбите од оваа одлука и над законитото 
работење на организаторите на 
паркирањето, врши Одделението за 
инспекциски надзор од областа на 
сообраќајот и Одделението за работите од 
областа на  сообраќајот на Oпштина 
Струмица. 
 
 Преодни и завршни одредби 
 

Член 34 
 Организаторите на паркирањето се 
должни да го усогласат своето работење со 
одредбите на оваа одлука во рок од 3 
месеци од денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 
 

Член 35 
 Организаторите на паркирањето се 
должни да ги донесат спроведбените акти 
согласно оваа одлука во рок од 3 месеци од 
денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 
 

Член 36 
 

 Оваа oдлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Oпштина Струмица”. 

Бр.07-790/1     Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
определување на зонско паркирање на 

подрачјето на град Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
определување на зонско паркирање на 
подрачјето на град Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
   Бр. 08-791/2              Општина Струмица 
   03.02.2014 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 12. 
 Врз основа на член 6 став 3 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 
161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 став 
1 точка 24 од Статутот на Oпштина 
Струмица („Службен гласник на Oпштина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за определување на зонско паркирање 

на подрачјето на град Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се определуваат 
јавните паркиралишта и другите јавни 
површини на подрачјето на град Струмица 
(во понатамошниот текст: површини за 
зонско паркирање) на кои ќе се применува 
системот на зонско паркирање како и 
начинот, условите на паркирање, 
времетраењето на паркирање, негово 
ограничување, начинот на наплатата како и 
начинот на означување на ограничувањето 
на отворените јавни паркиралишта или 
зонско паркирање. 

 
Член 2 

 Зонското паркирање се применува 
на цела територија на град Струмица 
поделено по зони, односно: прва црвена 
зона “А”, втора жолта зона “Б”  и трета 
зелена зона “Ц”. 
 

Член 3 
             Прва црвена зона “А”  го опфака 
подрачјето на следниве улици: 
Булевар „Маршал Тито“ (од ул. „Ленинова“ 

до кружен тек бул. „Гоце Делчев“ и ул. 
„Балканска“), 

Ул. „ Ленинова“ (од ул. „Маршал Тито“ до 
ул. „24 - ти  Октомври“).  

 
Член 4 

Втората жолта зона “Б”  го опфака 
подрачјето помегу границата со зоната “А” 
до улиците: 
 -Булевар „Гоце Делчев“ (од кружен 
тек Бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Балканска“ до 
ул.„Климент Охридски“),   
 -Ул. „Ленинова“ (од ул. „24 –ти 
Октомври“ до ул. „Климент Охридски“),  
 -Ул. „Балканска“ (од кружен тек 
Бул.„Гоце Делчев“ и Бул. „Маршал Тито“ до 
кружен тек кај ЕВН Кец Струмица),  
 -Улица Гоце Делчев“  (од ул. 
„Балканска“ до ул. “Маршал Тито“-стара 
чаршија), 
 -Улица „Маршал Тито“ -стара 
чаршија (од кружен тек кај ЕВН Кец 
Струмица до ул. „Ленинова“ ),  
 -Улица „Димитар Влахов“ (од 
Плоштад „Маршал Тито“ до ул. „Ѓуро 
Ѓаковиќ“),  
 -Улица „Боро Џони“ (од ул. „Герас 
Цунев“ до ул. „Јосиф Јосифовски 
Свештарот“), 
 - Од крстосница - плоштад „Маршал 
Тито“, ул. „Сандо Масев“ и ул. „Благој 
Мучето“ до крстосница – плоштад „Маршал 
Тито“, ул. „Герас Цунев“ и ул. „Боро Џони“,  
во оваа зона влегуваат следните јавни 
површини наменети за паркирање: 
 -Посебен паркинг простор на КГС 
„Партизан“ 
 -Посебен паркинг простор кај 
ресторан „Летница  1“,  
  

Член 5 
Во третата зелена зона “Ц” влегува 

преостанатиот дел од територијата на град 
Струмица односно, оние јавни површини 
кои не влегуваат во претходно наведените 
зони. 

 
Член 6 

           Организаторот на паркирањето со 
овој акт ги утврдува паркинг местата на 
паркинг просторите, сообраќајниците и 
тротоарите и на слободните површини на 
кои е дозволено паркирањето во рамки на 
зоните, ги уредува прашањата за начинот и 
постапката за наплата на паркирањето 
преку СМС пораки и паркинг-картички, 
постапката за повластено паркирање, 
постапка за резервација, постапката и 
начинот на употреба на блокатори на 
тркалата, постапката и начинот на наплата 
на доплатен билет, како и други прашања 
кои се однесуваат на паркирањето. 
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Член 7 
           Организаторот на паркирањето на 
секој паркинг простор (затворен или 
отворен) е должен да ја означи соодветна 
зона, да постави вертикална и 
хоризонтална сигнализација, 
информативни табли за видот на возилата 
кои можат да се паркираат, времето на 
максимално дозволено паркирање, цената 
на паркирањето, начинот на плаќањето, 
како и другиинформации кои се неопходни 
за информирање на корисниците на 
услугите на паркирањето. 

 
Член 8 

 Наплатата на паркирањето ќе се 
врши согласно Ценовникот на 
Претпријатието и тоа од понеделник до 
сабота. Од понеделник до петок наплатата 
ќе се врши во период од 07:00 часот до 
21,оо часот, а во сабота од 07,оо часот до 
17,оо часот. 
 Работното време на паркинзите го 
утврдува организаторот на паркирањето во 
рамки на работното време од претходниот 
став. 
 Во недела и за државни празници  
зонскиот режим на паркирање не се 
применува и наплатува. 

Времетраењето на паркирање во 
Зона “А” е ограничено на 120 минути, во 
Зона “Б”   и Зона “Ц”  времетраењето на 
паркирањето е без ограничување. 

Повластено паркирање важи само 
за зоните за кои е одобрено. 

Претплатна паркинг карта важи за 
сите зони. 
 

Член 9 
           Наплатата на цената на паркирање 
се врши преку мобилен телефон или 
паркинг-картички. 
 Паркинг-картичките можат да бидат 
за временски ограничено паркирање од 
еден час, како и дневни паркинг карти. 
           Дневна паркинг карта важи за сите 
зони. 
 При испраќање на СМС порака 
корисникот веднаш добива информација 
дали е започнато паркирањето и со која 
регистарска табличка.  Доколу има грешка 
во испраќањето на пораката, добива 
повратна информација за точната 
содржина на пораката за почеток на 
паркирање. Цената на пораката е во 
рамките на цените за пораките на 
мобилните оператори или пониска, зависно 
од постигнатиот договор со мобилните 
оператори. Повратната порака е бесплатна.  
 Во случај кога корисникот ја изврши 
наплатата преку паркинг-картичка, негова 

должност е да ја изложи видливо од 
внатрешната страна на ветробранското 
стакло за да биде видлива на контролорите 
за зонско паркирање.  

 
 

Член 10 
 

Физичките лица (станари, лица со 
инвалидитет) и правни лица (корисници на 
деловен простор) можат површините за 
паркирање од член 3 да ги користат со 
повластени паркинг билети. Повластен 
паркинг билет го издава ЈП ,,Паркиралишта 
Струмица“- Струмица. 

Основ за стекнување повластен 
паркинг билет за станари претставува 
важечка лична карта и важечка сообраќајна 
дозвола, под услов адресата на живеење 
на сопственикот на возилото од личната 
карта да е идентична со адресата од 
наведената сообраќајна дозвола, освен во 
случај кога подносителот бара користење 
на површини за паркирање за автомобил 
кој е под лизинг, или има договор за закуп 
на стан ( деловен простор). 

Користење на повластен билет по 
овој основ го исклучува користењето на 
повластен билет по основ на став 2 од овој 
член. 

Повластени паркинг билети за 
станари со идентична адреса на живеење 
може да бидат издадени само за 2 (две) 
возила. 

Лица со инвалидитет кои се станари 
на улица во одредена зона можат да ги 
користат површините за паркирање 
бесплатно. Бесплатен паркинг билет на 
лицата со инвалидитет издава ЈП 
,,Паркиралишта Струмица“- Струмица. 

Правните лица, корисници на 
деловен простор кој гравитира во 
подзоната се стекнуваат со повластен 
паркинг билет најмногу за 3 (три) возила, 
доколку адресата од сообраќајната дозвола 
е идентична со седиштето од решението за 
упис во Централниот регистар, како и во 
случај кога подносителот бара користење 
на површините за паркирање за возило под 
лизинг. 

Физички лица, станари кои, 
користат службени возила во период од 24 
часа се стекнуваат со право на користење 
на повластен паркинг билет врз основ на 
потврда заверена на нотар. 

Достава на стока се врши од 06,oo-
09,oo часот и од 19,oo-22,oo часот со 
задржување до 15 минути. Одобрувањето 
за достава на стока за возилото треба да 
биде изложено од внатрешната страна на 
ветробранското стакло.  
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Член 11 

Подрачни единици (одделенија) на 
државни органи, сместени во подрачјето на 
Зоната А и Б, користат бесплатно паркинг 
простори за своите службени возила. 

Одобрението за бесплатно 
користење на паркинг простор, по нивно 
барање за службените возила им го издава 
ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица. 

Бесплатно паркирање, ЈП 
„Паркиралишта Струмица“- Струмица може 
да одобри на возилата на службата за итна 
медицинска помош, противпожарни возила, 
Министерство за внатрешни работи на 
Република Македонија, возилата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица и возилата на ЈПЕД 
„Струмица- Гас“ Струмица, за време на 
интервенции, по претходно барање од 
наведените органи. 

ЈП „Паркиралишта Струмица“- 
Струмица може, за свои потреби, како и по 
барање на Општина Струмица да овозможи 
бесплатно паркирање на поедини возила, 
во случај на организирање на културно-
спортски и слични манифестации. 
 

Член 12 
Доколку корисникот не изврши 

наплата на услугата за паркирање на начин 
согласно со оваа Одлука (наплата од 
мобилен телефон, преку греб-картичка, не 
е сопственик на некоја од наведените 
дозволи или го пречекорил временското 
ограничување на зоната), ќе се смета дека 
паркирањето е нелегално или непрописно 
паркирано.  
 За непрописно паркирано возило се 
смета она возило кое е паркирано надвор 
од обележаното место или е паркирано на 
место кое е наменето за друг тип на возила 
или корисници.  

Во овие случаи, овластените лица 
на организаторот на паркирање можат да 
издадат доплатен билет, да извршат 
блокирање на тркалата или отстранување 
на возилото од паркиралиштето со 
специјално возило-пајак.  

 
Член 13 

 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Струмица”. 
 
Бр. 07-791/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

на Измена и дополна на Детален 
урбанистички план за Урбана Единица 9, за 
дел од Урбан Блок 25 – Општина Струмица, 

плански период 2012- 2017 
 
 
 Се објавува Одлуката за 
донесување на Измена и дополна на 
Детален урбанистички план за Урбана 
Единица 9, за дел од Урбан Блок 25 – 
Општина Струмица, плански период 2012- 
2017, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2014 
година. 
 
 
   Бр. 08-792/2        Општина Струмица 
   03.02.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 13. 
 
 Врз основа на член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за донесување на Измена и дополна на 
Детален урбанистички план за Урбана 
Единица 9, за дел од Урбан Блок 25 – 
Општина Струмица, плански период 

2012- 2017 
 

Член 1 
 

Се донесува Измена и дополна на 
Детален урбанистички план за Урбана 
Единица 9, за дел од Урбан Блок 25 – 
Општина Струмица, плански период 2012- 
2017. 
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Член 2 
 

 Измената и дополна на Детален 
урбанистички план за Урбана Единица 9, за 
дел од Урбан Блок 25 – Општина Струмица, 
е со површина од 0.9 ха и со граничен 
опфат: 
 
- Од исток по осовината на постојната 

магистрална ул.„Маршал Тито“; 
- Од северната страна оди по границата 

меѓу блок 25 и блок 26;  
- На западната страна по осовината на 

новопланирана улица „Бр.9“, и 
- На јужната страна по осовината на 

новопланираната пешачка улица со 
скали. 

Член 3 
 Измената и дополна на Детален 
урбанистички план за Урбана Единица 9, за 
дел од Урбан Блок 25 – Општина Струмица, 
плански период 2012- 2017, е изработен од 
Друштвото за градежништво, проектирање, 
трговија и услуги  „Стан Арт“ дооел - 
Куманово со тех. Број 43-10/10 од Октомври 
2013 година и се состои од: 

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

 
Член 4  

 
Измената и дополна на Детален 

урбанистички план за Урбана Единица 9, за 
дел од Урбан Блок 25 – Општина Струмица, 
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. 07-792/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за изградба, одржување и користење на 
јавни паркинг простори „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица 
 
 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за изградба, одржување и користење на 
јавни паркинг простори „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
 
   Бр. 08-793/2     Општина Струмица 
   03.02.2014 год.     Градоначалник, 
   С т  р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

14. 
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 и 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица 

 
 

 1.Од должноста член во Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, на негово барање, се 
разрешува:  
 

- Бранко Божинкочев 
 
 

 2. За член во Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, до истекот на преостанатиот дел 
од мандатот, се именува: 



03.02.2014 год.          бр. 1            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

25

 
- Нетка Палазова – дипломиран 

правник од Струмица 
  
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-793/1      Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за подготовка 
и реализација на Струмичкиот карневал 

2014 година 
 
 Се објавува Програмата за 
подготовка и реализација на струмичкиот 
карневал 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
 
     Бр. 08-794/2           Општина Струмица 
     03.02.2014 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 15. 
 
 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 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 

седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за подготовка и реализација на 
Струмичкиот карневал 2014 година 

 
 

 Струмичкиот карневал е културна 
манифестација која е директно поврзана со 
верскиот празник „Тримери“ односно со 
празникот  Прочка, единствена од таков 
вид во Република Македонија, посветена 
на армасаните девојки. Бидејќи овие 
празници се поврзани со големиот 
христјански празник Велигден, кој ја менува 
датата, и времето на реализирањето на 
карневалските активности се менува. 
Главната карневалска вечер од секогаш се 
одржувала во вторник после Прочка, како 
продолжение на традицијата на маскирање 
и одење во куќите на армасаните девојки.  
  
 Од 2012 година на иницијатива на 
Младинскиот совет и МПЦ – Епархија 
Струмичка беше променет терминот на 
одржување на Интернационалната вечер 
на Струмичкиот карневал така да истиот се 
одржува во рамките на Тримерските 
свечености со тоа што Интернационалната 
поворка наместо во вторник се одржува во 
Сабота пред Прочка односно пред 
почетокот на големиот Велигденски пост. 
 
 Согласно новоусвоените термини на 
одржување на карневалот ОО на 
Струмичкиот карневал ја усвои следната 
Програма за Карневалот 2014 година 

 
 27.02. (четврток) 2014 год:         
 

- Објавување на резултатите од 
конкурсот за најдобри остварувања 
на тема карневал – Матична 
библиотека ,,Благој Мучето,, - 
Струмица 

- Изложба на фотографии од 
карневалот 2013 година на ЗГ 
,,Евровизија,, Центар за култура - 
Струмица  

- Концерт под маски на музичкото 
училиште ,,Боро Џони,“ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 28.02. (петок) 2014 година:  
 
 -  Carnival party - Карневалско дружење 
на гостите од странство со представниците 
на карневалските групи од Струмица 
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 - Свечено отварање на Струмичкиот 
карневал - 2013, со маскенбал  и со избор 
на принц и принцеза на карневалот 

 
 
 01.03.(сабота) 2014 година: 
  

 - Прием за представници на карневалските 
групи и ВИП гостите 

 - Интернационална карневалска поворка – 
булевар Маршал Тито 

 - Целовечерна карневалска забава  
 
 
 02.03.(недела) 2014 година:  
 

 - Традиционален Детски карневал по 
повод „Прочка“.  ул. „Благој Мучето“ и 
плоштад  Гоце Делчев 
 
 

 03.03.(понеделник) 2014 година 
 

-     Пресс конференција. Објавување 
на резултатите за најуспешните маски од 
Интернационалната карневалска вечер 
 
-     Традиционална програма по 
повод чист понеделник, варење на бел 
грав. 
  
- Отварање изложба на карикатури од 
наградниот конкурс на карикатура на тема 
Карневал. 
 
- Доделување награди на наградниот 
конкурс за афоризми на тема Карневал 

 
 

 04.03. (вторник) 2014 година       
 

-   Струмички карневал –  традиционално 
карневалско корзо со посета на домовите 
на армасаните 
 
- оделување на наградите од   
Интернационалната Карневалска вечер – 
Центар за култура 

  
 05.03. (Среда) 2014 година  
 
 - Одбележување на Тримерските обичаи 
 

 Имајќи во предвид дека минатата година 
Струмичкиот карневал го достигна својот 
зенит во постојната организациона шема 
пред ново избраниот Одбор за 
организација на Струмичкиот  карневал се 
наложува една сериозна задача да го 
продолжи нагорниот од на Струмичкиот 
карневал што нема да биде ни малку лесна 
задача имајќи во предвид дека минатата 
година добивме две големи признанија од 

списанието Arabian travel news кое 
Струмичкиот карневал го вброи меѓу 20-те 
топ улични карневали во светот и од 
Министерството за економија на Република 
Македонија, кое не прогласи за најдобра 
туристичка манифестација во Македонија. 
Ова ќе биде уште потешко имајќи во 
предвид дека годинава од објективни 
причини со подготовки се започна многу 
доцна со скоро тромесечно задоцнување. 
Ако кон тоа го додадеме и фактот дека 
годинава повторно се поклопуваат 
православниот и католичкиот Велигден, 
односно се поклопуваат датумите на 
одржување на традиционалните карневали, 
ќе се јави проблем со обезбедување на 
доволен број учесници од странство од две 
причини. Првата е дека традиционалните 
учесници од овие карневали нема да можат 
да присуствуваат бидејќи ќе учествуваат на 
своите карневали и втората е дека 
останатите кои немаат карневал во овој 
период а традиционално учествуваат на 
нашиот и на овие карневали ќе треба да 
направат избор каде ќе настапат годинава. 
Тоа условува да се направат напори истите 
да ги привлечеме да настапат кај нас и да 
обезбедиме учесници од други средини кои 
во моментот немаат свој карневал. Исто 
така посебен акцент треба да се даде да се 
мотивираат учесниците од други градови во 
Македонија да настапат кај нас.  За 
успешна организација на карневалот 
потребно е веќе направената анализа за 
недостатоците кои се јавија минатата 
година уште еднаш добро да се разгледа и 
да се превземат сите мерки воочените 
пропусти да бидат елиминирани. Посебен 
акцент ќе се даде на подготовка на 
условите за формирање редослед на 
поворката со доделување стартни броеви и 
воведување пракса поворката да биде 
предводена од официјалните лица. За таа 
цел потребно е да се обезбеди превоз и 
како најадекватно ќе биде да се ангажира 
детскиот воз кој во летниот период работи 
во паркот. Начинот на транспорт на 
официјалните лица од приемот до 
маршрутата ќе биде разработен во 
сценариото кое ќе биде подготвено за 
карневалот. На овој начин ќе се избегне 
гужвата која се создава на стартот и ќе се 
одбегне долгото чекање на ладното време 
за групите кои треба да настапат подоцна. 
Констатирано е дека редарската служба не 
беше на висината на задачата и ќе треба 
да се ангажираат поодговорни лица кои 
совесно ќе ја обават работата за која се 
платени и ќе се одбегне  вклучувањето на 
карневалски групи во текот на траењето на 
поворката. Како мерка да се спречи таквото 
вклучување ќе биде одлуката оние групи 
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кои не настапиле од стартот да го изгубат 
правото за награда.  
 Концертот под маски, кој минативе три 
години, предизвика големо внимание ќе се 
реализира и годинава при што посебно 
треба да  ќе се настојува за 
подостоинствено одвивање на самиот 
концерт односно поголема контрола на 
атмосверата во салата. 
 И годинава ќе се направи напор за 
продолжување на веќе воспоставената 
квалитетна содржина на Струмичкиот 
карневал, учество на карневалска група од 
некој од светски познатите карневали. Ова 
ќе биде посебно важно имајќи ги во 
предвид горепосочените проблеми со 
поклопувањето на карневалите. Иаку е 
многу доцна за тоа ќе се направат напори 
да се поканат карневалски групи од 
Финска,Белгија,Италија, и др. за нивно 
учество на Струмичкиот карневал.  
 Исто така ќе се вложат напори за 
обезбедување на карневалски групи од 
окружувањето, Бугарија, Албанија, 
Романија, Србија, Црна гора и сл. 
Учеството на карневалски групи од Грција и 
покрај пројавената желба за соработка е 
неостварлива од фактот дека карневалите 
во Грција се организираат според 
православниот календар и секогаш се 
одржуваат во исто време со нашиот. 
 Новата концепција на карневалот треба 
да отвори нови можности за нови пратечки 
содржини како концерти, фејспејтинг, 
настап на разни артисти, акробати и сл. 
така да Одборот ќе се направи напор да 
обезбеди такви содржини  во поголем обем 
и квалитет. 
 Ќе се направат посебни напори детскиот 
карневал да се одвива поорганизирано и 
да се  збогати со нови  содржини. 
 Со изградбата на паркинг просторот под 
новиот плоштад веќе три години се 
организира одамна посакуваната 
завршница на Струмичкиот карневал на 
која ќе се соберат сите учесници и 
посетители на карневалот, средба која е 
повеќегодишна желба на сите учесници на 
карневалот.  ,,Гаража партито,, ги исполни 
очекувањата така да и годинава се планира 
истото да биде реализирана. Со 
организирањето на оваа активност покрај 
збогатувањето на програмата  се отвора  и 
можност за остварување одреден приход 
кој би требало да покрие дел од трошоците 
на карневалот.  
 Во карневалската поворка секоја година 
учествуваат и карневалски групи од повеќе 
градови од Република Македонија . 
Годинава треба да се направат посебни 
напори за нивно доаѓање во поголем број 
при што мора да се води сметка повеќе за 
квалитетот отколку за квантитетот. 

 Досегашното искуство покажа дека 
маскираните групи од Струмица и 
струмичко се вклучуваат со се 
поквалитетни маски благодарение на 
соработката со Одборот, така да овие 
контакти ќе продолжат и годинава. Бидејќи 
таа соработка дава резултати ОО планира 
да организира предкарневалско дружење 
со карневалските групи кое ќе биде 
последна подготовка пред Карневалот 
 
 Покрај за подготовка и реализација на 
Струмичкиот карневал Одборот за 
организација се грижи и за учеството на 
наши карневалски групи на карневалите во 
други градови во Македонија и други 
држави што допринесува за дополнителна 
афирмација на Струмичкиот карневал во 
земјата и странство. Од овие причини 
работата на Одборот за организација се 
одвива практично во текот на целата 
година а подготовката за наредниот 
карневал започнува непосредно по 
завршувањето на претходниот. 
 
 Согласно одредбите на правилникот и 
традицијата во рамките на Струмичкиот 
карневал 2014 година ќе се реализираат 
следните активности: 
 
  Детскиот карневал ќе има ревијален 
карактер и нема да се наградуваат 
најуспешни маски. 
 
 Вклучувањето на маските во главната 
карневалска вечер има натпреварувачки 
карактер. Маскираните групи кои доаѓаат 
од други земји се вклучуваат во поворката 
вон конкуренција за награди. 
 Сите изминати години мото на Одборот 
за организација на Струмичкиот карневал 
беше дека секој нареден карневал треба да 
биде помасовен и поквалитетен од 
претходниот. За да го стимулира оваа 
начело, Организациониот одбор и годинава 
планира да  додели повеќе стимулативни 
награди за групите кои ќе ги исполнат 
високите критериуми кои ќе бидат 
поставени како императив за учество на 
Струмичкиот карневал.  
 
 Маските вклучени во конкуренција во 
главната карневалска вечер се 
натпреваруваат во осум категории: 
 
- категорија А:Групна маска со 50 и повеќе 
лица 
- категорија Б:Групна маска со 20 до 49 
лица 
 
- категорија В: Групна маска со 10 до 19 
лица 
- категорија Г: Мала група - изворна тема 
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- категорија Д: Мала група - слободна тема 
 
- категорија Ѓ:Поединечна маска - изворна 
тема   
 
- категорија Е:Поединечна маска - 
слободна тема 
 
- категорија Ж:Маскирана музичка група 
 
 Согласно Правилникот за организација на 
Струмичкиот карневал во секоја категорија 
можат да се поделат по три награди: прва, 
втора и трета во износ: 
 
- категорија А:800 Евра; 700 Евра и 600 Евра 
- категорија Б:500 Евра; 400 Евра и 300 Евра 
- категорија В:350 Евра; 250 Евра и 150 Евра 
- категорија Г:150 Евра; 100 Евра и   75 Евра 
- категорија Д:150 Евра; 100 Евра и   75 Евра 
- категорија Ѓ:100 Евра;   75 Евра и    50 Евра 
- категорија Е:100 Евра;   75 Евра и    50 Евра 
- категорија Ж:100 Евра;   75 Евра и   50 Евра 
 

 Вкупниот награден фонд изнесува 5.375 
Евра во нето износ, односно околу 340.000 
во денарска противвредност, или околу 
410.000 во бруто износ.  
 Организациониот Одбор доделува и една 
награда во износ од 10.000 денари на 
конкурсот за карикатура и една награда за 
најдобра фотографија од 6000 денари.  
       Карневалот 2014 година ќе се одржува 
на истата маршрута како претходната 
година но со друга организација на 
плоштадот поради лизгалиштето кое е 
поставено на плоштадот . Потребно е исто 
така да се изнајде соодветен начин на 
фиксирање на рекламните банери бидејќи 
минатите години покажаа дека појачаното 
дејството на ветерот ги кине и ствара грда 
слика во колку тоа се случи. Следејќи ги 
сознанијата од организацијата на 
карневалските активности од претходните 
години, и горе наведените нови активности 
Одборот за организација на Струмичкиот  
карневал - 2014 го предлага следниот 
финансиски план: 

 
 
 
 
 
 
 
Предлог финансов план за организација на Струмичкиот карневал 2014 
 
 
 

а) Расходи   

1 Награди на главна карневалска вечер 450 000  

2 Изработка на пропаганден материјал 185 000 услуга спонзор

3 Поставување на билборди 185 000 услуга спонзор

4 Трансфер на гости од аеродром и локален транспорт 185 000 услуга спонзор

5 Ангажман за обезбедување на манифестацијата  185 000 услуга спонзор

6 Огномет 120 000  

7 Детски карневал   90 000  

8 Озвучување на сите настани 130 000  

9 Трошоци за групи од странство со carnival party  1 100 000  

10 Трошоци за групи од земјата 80 000  

11 Трошоци за гости од FECC 70 000  

12 Трошоци за маскенбал 140 000  

13 Уредување на траса 80 000  

14 Монтажа и демонтажа на бини 90 000  

15 Изработка на постери за изложба 60 000  

16 Трошоци за чист понеделник 40 000  

17 Костимирање на царска свита 15 000  
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18 Ангажман на водители со сценарио 45 000  

19 Ангажман на домакини за гостинските групи 15 000  

20 Ангажман на редари за поворката 25 000  

21 Поставување на мобилни санитарии 65 000  

22 Награда за карикатура 10 000  

23 Програма пред главна карневалска поворка 25 000  

24 Членарина за FECC 20 000  

25 Одржување и ажурирање на веб сајт 20 000  

26 За учество на наши групи на други карневали 550 000  

27 Градски оркестар и фанфари 25 000  

28 Презентација на тримерски обичај 10 000  

29 Кирија за изнајмување на магацин 75 000  

30 Изработка на монографија и Изложба за 20 години ФЕЦЦ 450 000  

31 Расходи и материјални трошоци за Организационен одбор 100 000  

32 Непредвидени трошоци 50 000  

 Вкупно 4 690 000  

33 Партиципација на карневалските групи за патување 800 000  

 Вкупно 5 490 000  

 нематеријални 1 540 000  

 реален буџет 3 950 000  
 

б) Приходи:   

 Буџет на општина Струмица 2 500 000  

 Приход од спонзорства 1 450 000  

 Приход од спонзорство во вид на услуги 740 000  

 Партиципација на карневалски групи 800 000  

 Вкупно 5 490 000  

 
 
 
 
 
 Напомена: Во финансискиот план се 

прикажани и нематеријалните приходи 
и средствата од карневалските групи 
кои ги партиципираат при гостувањата 
на Струмичкиот карневал со 
единствена цел да се добие вистинска 
претстава за вкупно потребните 
средства за активностите кои ги 
реализира Одборот за организација на 
Струмичкиот карневал. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
Имајќи ја во предвид финансиската криза и 
состојбата во стопанството  
   Одборот цени дека овој буџет е тешко 
остварлив, посебно делот на 
спонзорствата, но ќе бидат вложени 
максимални напори истиот да биде 
целосно реализиран. 

 
 
 Оваа Програма влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“ 
 
 
Бр. 07-794/1    Совет на општина Струмица 
31.01.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на  

општина Струмица за 2014 година 
 
  Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2014 
година. 
 
   Бр. 08-795/2          Општина Струмица 
   03.02.2014 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

  
 16. 
 

Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата  за  
изработка на убанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица  за 

2014 година 
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина 
Струмица за 2014 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 23/13), 
се врши следното дополнување: 
   

 
 

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

просторот вон планските опфати 
 
По  реден број 13 се додава: 
 
Р.б. Објект Износ денари 

14 КП бр. 722 КО Попчево самофинасирање 

 
 
 
 
 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-795/1 Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06),  
 
 

 
 
 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во траење од пет дена 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 
траење од пет дена, донесен на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
  Бр. 08-796/2        Општина Струмица 
  03.02.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
 
 17. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
30.01.2014 година, донесе 
  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во траење од пет 
дена, бр. 02-57/2 од 21.01.2014 година. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-796/1  Совет на општина Струмица 
31.01.2014 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 
 

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

на Извештајот за извршените работни 
задачи на Територијалната професионална 
противпожарна единица – Струмица за 

2012 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за извршените 
работни задачи на Територијалната 
професионална противпожарна единица – 
Струмица за 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2014 година. 
 
 
   Бр. 08-797/2         Општина Струмица 
   03.02.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 18. 
 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 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
извршените работни задачи на 
Територијалната професионална 

противпожарна единица – Струмица за 
2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
извршените работни задачи на 
Територијалната професионална 
противпожарна единица – Струмица за 
2013 година 

 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.07-797/1   Совет на општина Струмица 
31.01.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
................................ 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Информацијата за состојбата со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот 
на патиштата за подрачјето на општина 

Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 
2013 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
состојбата со јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата 
за подрачјето на општина Струмица за 
периодот 1 јули - 31 декември 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2014 
година. 
 
 
    Бр. 08-798/2       Општина Струмица 
    03.02.2014 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

  
 
 
 

 19. 
 
 Врз основа на член 25 од Законот 
за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 114/06, ) и 
член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.01.2014 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата со јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на 

патиштата за подрачјето на општина 
Струмица за периодот 1 јули - 31 

декември 2013 година 
 
 

 1. Се усвојува Информацијата за 
состојбата со јавната безбедност и  
безбедноста на сообраќајот на патиштата 
за подрачјето на општина Струмица за 
периодот 1 јули - 31 декември 2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-798/1     Совет на општина Струмица 
31.01.2014 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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