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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и
Законот за локална самоуправа (“Службен
член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на
весник на Р.М.”број 5/02) член 33, точка 4 од
општина Струмица („Службен гласник на
Законот за финансирање на единиците на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
локалната самоуправа (“Службен весник на
21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19),
РМ“
бр.61/04,
22/07,
67/07
,
Градоначалникот на општина Струмица,
156/09,47/11,192/15, 209/18 и 244/19) и член 20
донесе
од Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
Р е ш е н и е
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19)
за објавување на Завршната сметка на
Советот на Општина Струмица на седница
Буџетот на општина Струмица за 2019 година
одржана на 12.03.2020 година, донесе

Бр. 09-1900 /2
16.03.2020 год.
Струмица

19

Заклучок за усвојување на Квартален
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал од
2019 година …………………………………….
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Се објавува Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2019 година,
донесена на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.
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ЗАВРШНА СМЕТКА НА
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Вкупниот износ
на планираните и
остварените приходи и расходи во 2019 година
изнесуваат:

16.03.2020 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

Планирани
I. Вкупни приходи
даночни приходи
неданочни приходи
капитални приходи
приходи од дотации
приходи од трансфери
приходи од донации
II. Вкупни расходи
- Од утврдени намени
- Расходи од резерви
III. Дефицит
IV. Финансирање
Прилив
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи ( депозит)
Одлив (отплата на главнина)

стр. 3

Реализирани

1.068 .423.883
279 328 341
66 767500
47 000 000
517 592 912
110 745 485
46 989 645

948.046.778
243.684.116
48 851 131
59 569 471
517 576 595
60.468.791
17 896 674

1 154 079 977
1 150 779 977
3.300.000

1 017 848 332
1 015 335 276
2 513 056

-85 656 094
85 656 094

-69 801 554
69 801 554

91 536 414

75 681 874

0
0
91 536 414

0
0
75 681 874

5 880 320

5 880 320

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2019 година претставува
разлика од дефицитот од тековната 2019 година (69.801.554) и од пренесениот вишок на приходи
од претходната 2018 година и изнесува
Салдо на 31-12-2019
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации

Салдото на основниот буџет во износ од
24.550.056 денари се пренесува како прилив
на основниот буџет на општина Струмица за
2020 година.
Салдото на буџетот на дотации во износ
од
1.508.311 денари се пренесува како
прилив на буџетот на дотации на општина
Струмица за 2020 година.
Салдото на буџетот на самофинасирачки
активности во износ од 5.819.693 денари се
пренесува како прилив на буџетот на
самофинасирачки активности на општина
Струмица за 2020 година.
:

36.113.012 денари
24.550.056 денари
1.508.311 денари
5.819.693 денари
4.234.952 денари

Салдото на буџетот на донации во износ од
4.234.952 денари се пренесува како прилив на
буџетот на донации на општина Струмица за
2020 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по
извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се
искажани во билансите на приходи и расходи:

Стр. 4

Службен гласник на општина Струмица

бр. 7

16.03.2020 год.

16.03.2020 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

стр. 5

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Струмица
за 2019 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми,
сметки и основни намени.
Член 5

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката извршување на Буџетот на
oпштина Струмица за 2020 година
Се објавува Одлуката за измена
на Одлуката извршување на Буџетот на
oпштина Струмица за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-11901/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................................
61.
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, 47/11, 192/15,
209/2018 и 244/2019),
член 20 од
Гранскиот колективен договор за органи
на државната управа, стручните служби
на Владата на Република Северна
Македонија,
судовите,
јавните
обвинителства, казнено-поправнбите и
воспитно-поправните установи, Државното
правобранителство, општините, градото
Скопје и општините на градост Скопје,
агенциите , фондовите и другите органи

16.03.2020 год.

основани од Собранието на Република
Северна Македонија ( „Службен весник на
РСМ“ бр. 51/20) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе
Одлука
за измена на Одлуката за
извршување на Буџетот на oпштина
Струмица за 2020 година

Општиот дел на Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2019
година
се
објавува во “Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1900/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

бр. 7

Член 1
Во Одлуката за извршување на
Буџетот на oпштина Струмица за 2020
година („Службен гласник на општина
Струмица бр. 30/19),
се вршат
следните измени:
-

-

Во член 12 став 1 износот „1.000,оо
денари“ се заменува со износот
„700,оо денари“;
Во член 12 став 3 износот „50%“ се
заменува со износот
„350,оо
денари“
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во “Службен
гласник на општина
Струмица “.
Бр.08-1901/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за одобрување
трансфер на финансиски средства на
ЈПЕД “Струмица-гас“ Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
одобрување трансфер на финансиски
средства
на ЈПЕД “Струмица-гас“
Струмица, донесена на седницата на

16.03.2020 год.

бр. 7

Советот на општина Струмица, одржана
на 12.03.2020 година.
Бр.09-1902/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
62.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе
Одлука
за одобрување трансвер на
финансиски средства на ЈПЕД
“Струмица-гас“ Струмица
Член1
Со оваа Одлука, се одобрува
транфер на финансиски сретства на
ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица во износ
од 2.648.530,оо денари за:
Замена
на
постоечките
нееколошки
со еколошки ситеми за
греење во:
-

ООУ „Свети Кирил и Методиј“
с.
Дабиле;
ООУ “Герас Цунев“ с. Просениково ;
ООУ „Маршал Тито“ – Муртино ; и
ЈОУДГ „Детска радост“ – Клон 5 ул.
„Гоце Делчев“ бб
Струмица.
Член 2

Одобрените финасиски сретства
во Буџетот на општина Струмица
се
обезбедени
согласно Одлуката на
Владата
на
Република
Северна
Македонија број 45-10188/3 од 24.12. 2019
година и Договорот
за уредување на
односите помеѓу Владата на Република
Северна Македонија број 21-10805/1 од
25.12.2019 година и Градоначалникот на
општина Струмица бр. 03-10068/1 од
26.12.2019
година,
со
намена
унапредување на животната средина,
преку намалување на аерозагадувањето
и намалување на високите концентрации
на РМ 10 и РМ 2,5 честици во воздухот на
подрачјето на Општина Струмица.

Службен гласник на општина Струмица

стр. 7

Член 3
Се задолжува ЈПЕД „Струмица –
гас“, одобрените средства да ги користи
исклучиво согласно намената за која се
доделени, а за искористеноста на
средствата и преземените активности да
доставува периодични извештаи
и
завршен извештај во рок од 10 дена од
завршувањето на активностите.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-1902/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на општина
Струмица за 2020 година
Се објавува
Одлуката за
спроведување
на
превентивна
дезинсекција, дезинфекција и дератизација
на подрачјето на општина
Струмица за 2020 година донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.
Бр.09-1903/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
63.
Врз основа на член 12 точка 4
од Законот за заштита на населението од
заразни болести („Службен весник на
Република Македонија бр. 66/04 139/08,
99/09, 149/14, 150/15, 37/16“), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
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Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе
Одлука
за спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на
општина Струмица за 2020 година
Член 1
Се одобрува спроведување на
превентивна дезинсекција, дезинфекција и
дератизација за спречување на векторпреносливите заболувања на подрачјето
на општина Струмица за 2020 година,
како посебна мерка за заштита на
населенито од заразни болести.
Член 2
Финансирањето на превентивната
дезинсекција,
дезинфекција
и
дератизација, ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица за 2020
година - Програма Ј4 – Јавна чистота.
Член 3
Превентивната дезинсекција ќе се
релизира преку јавна набавка со избор на
фирма која ги исполнува законските и
други услови за нејзино спроведување.
Превентивната дезинфекција и
дератизација ќе се реализираат преку
Програмата за јавна чистота,
во
соработка
со
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на
општина Струмица, да оствари соработка
со градоначалниците од Струмичкиот
микро – регион, за
координирано
спроведување на
дезинсекционите
постапки на подрачјето за остварување
на подобри ефекти при третирањето на
комарците
со цел
намалување на
нивната популација.
Член 5
Се препорачува на ЈЗУ Центар за
јавно здравје - Струмица да спроведе
постапка за утврдување на ефектите
одделно од секое третирање против
комарци и за тоа да го извести
Градоначалникот и Советот на општина
Струмица.
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Член 6
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1903/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 918 КО
Баница
Се објавува Одлука за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 918 КО
Баница, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.03.2020 година.
Бр. 09-1904/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
64.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе:

16.03.2020 год.
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 918 КО Баница
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански
опфат
за
бесправните
објекти,станбена куќа и пом,ошен објект,
кој се наоѓа на КП бр. 918 КО Баница, во
сопственост на лицето Ѓорги Тупалов.
Објектите на КП бр.918 КО Баница,
се наоѓаат вон градежниот опфат,
согласно УПС Баница, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1904/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
.........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
993 КО Попчево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
993 КО Попчево , донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 12.03.2020 година.
Бр. 09-1934/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

Службен гласник на општина Струмица

стр. 9

65.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 993 КО
Попчево
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправните објекти,
станбена куќа и помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 993 КО Попчево, во
сопственост на лицето Ристо Танчев.
Објектите на КП бр.993 КО
Попчево, се наоѓаат вон градежниот
опфат, согласно УПС Попчево, на
земјиште сопственост на Република
Македонија.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1934/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
.......................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
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21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на Општина Струмица
донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 800 КО Попчево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 800 КО Попчево,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр. 09-1905/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
66.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 800 КО Попчево
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се

бр. 7
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наоѓа на КП бр. 800 КО Попчево, во
сопственост на лицето Живко Бачев.
Бесправниот објект станбена куќа
(зграда бр.1) на КП бр.800 КО Попчево,
согласно УПС Попчево, се наоѓа во зона
со намена христијански гробишта.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1905/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
општина Струмица поврзани со
спроведување на проекти финансирани од
фондовите на Европската Унија за 2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
општина
Струмица
поврзани
со
спроведување на проекти финансирани од
фондовите на Европската Унија за 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.03.2020 година.
Бр.09-1906/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

16.03.2020 год.
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67.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе

Заклучок
за усвојување Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2019 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани
од
фондовите
на
Европската Унија за 2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1906/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 , 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
меѓународна соработка за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
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општина Струмица во областа на
меѓународна соработка за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-1907/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

68.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2019 година
1. Се усвојува Извештајот
реализација
на
Програмата
активностите на општина Струмица
областа на меѓународна соработка
2019 година.

за
за
во
за

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

Бр.08-1907/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................

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

Стр. 12
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21/10, 1/15,
8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програма за активностите на општина
Струмица за областа на локалниот
економски развој и туризмот во 2019
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програма за активностите на општина
Струмица за областа на локалниот
економски развој и туризмот во 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.03.2020 година.
Бр.09-1908/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
69.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програма за
активностите на општина Струмица за
областа на локалниот економски развој
и туризмот во 2019 година
1. Се
усвојува
Извештајот
за
реализација на Програма за активностите
на
општина Струмица за областа на
локалниот економски развој и туризмот во
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1908/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................

бр. 7

16.03.2020 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активности во областа
на заштитата на животната средина на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на извештајот за реализација
на програмата за активности во областа
на заштитата на животната средина на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.03.2020 година.
Бр.09-1909/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

70.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активности во областа на заштитата на
животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмицаза 2019 година.

16.03.2020 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1909/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18), 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина
Струмица за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.
Бр.09-1910/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
71.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2019 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за уредување
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на градежно земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1910/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на Општина Струмица за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на Општина Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-1911/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
72.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе

Стр. 14
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Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локални патишта и улици на
територијата на Општина Струмица за
2019 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на Општина Струмица за 2019 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1911/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18,
16/19 и
29/19),
Градоначалникот на о пштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за урбанистички планови
во Општина Струмица за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за урбанистички планови
во Општина Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-1912/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
73.
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,

бр. 7

16.03.2020 год.

21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
урбанистички
планови
во
Општина
Струмица за 2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1912/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
образобанието во 2019 година
Се
објавува,
Извештајот
за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на образобанието во
2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.03.2020 година.
Бр.09-1913/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

16.03.2020 год.
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74.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:

75.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:

З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образобанието во 2019
година

З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2019
година

1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на образобанието во 2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1913/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт и
млади во 2019 година

1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2019 година;
2.Овој Заклучок влегува
во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.08-1914/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
социјалната и детска заштита во 2019
година

Се
објавува,
Извештајот
за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.

Се
објавува,
Извештајот
за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.

Бр.09-1914/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

Бр.09-1915/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

бр. 7

16.03.2020 год.

76.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:

77.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:

З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2019 година

З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на еднаквите можности на
жените и мажите во 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на
социјалната и детската
заштита во 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на
еднаквите можности на
жените и мажите во 2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1915/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
еднаквите можности на жените и мажите
во 2019 година
Се
објавува,
Извештајот
за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на
еднаквите можности на
жените и мажите
во
2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-1916/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................

Бр.08-1916/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19 I 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов преглед и завршна сметка на
Општинска јавна установа – Отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за
2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов преглед и завршна сметка на
Општинска јавна установа –Отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за
2019 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.03.2020 година.
Бр.09-1917/2
16.03.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

16.03.2020 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

78.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата со финансов преглед и
завршна сметка на Општинска јавна
установа – Отворен граѓански
универзитет за доживотно учење
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2019
година
1. Се усвојува Извештајот за
работата со финансов преглед и завршна
сметка на Општинска јавна установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”
Бр.08-1917/1 Совет на општина Струмица
12.03.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од
01.01 до 31.12.2019 година

стр. 17

79.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот
од 01.01 до 31.12.2019 година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.12.2019 година бр. 01-194/1
од 21.02.2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1918/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
“Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.12. 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
“Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.

Бр.09-1918/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Бр.09-1919/2
Општина Струмица
Градоначалник,
16.03.2020 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
.

Стр. 18

Службен гласник на општина Струмица

80.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
275/19), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година, бр. 05-195/1 од
21.02.2020 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1919/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на остварената добивка
по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распоредување
на остварената добивка по Годишната
сметка на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за
2019 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.03.2020 година.
Бр.09-1920/2
Општина Струмица
16.03.2020 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

бр. 7

16.03.2020 год.

81.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96,
9/97,6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на остварената
добивка по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2019
година
1. Се дава согласност на Одлуката
за
распоредување
на
остварената
добивка по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2019 година,
бр. 02-193/5 од 21.02.2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1920/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за
периодот I-XII месец 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за за
периодот
I-XII
месец
2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Бр.09-1921/2
16.03.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

16.03.2020 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

82.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
275/19), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД “Струмица гас“
Струмица за периодот I-XII месец 2019
година
1. Се дава согласност на
Извештајот за работа на ЈПЕД “Струмица
гас“ Струмица за периодот I-XII месец
2019 година, бр. 01-106/1 од 27.02.2020
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1921/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица гас“ Струмица за 2019 година

стр. 19

83.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2020 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2019 година
1. Се дава согласност на
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2019 година, бр. 05-107/2 од
27.02.2020 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1922/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15,
8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за покривање на
загуба по годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2019 година

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица гас“ Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за покривање на
загуба по годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.03.2020 година.

Бр.09-1922/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

Бр.09-1923/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
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84.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97,6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19
и 275/19), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
покривање на загуба по Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2019
година
1.
Се
дава
согласност
на
Одлуката за покривање на загубата по
годишната сметка и на ЈПЕД „Струмицагас“ за 2019 година број 02-105/5 од
27.02.2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1923/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 I 29/19,
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Струмица за 2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Струмица за
2019 година,

бр. 7

16.03.2020 год.

донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.03.2020
година.
Општина Струмица
Бр.09-1924/2
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
85.
Врз основа на член 34 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и
244/19) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.03.2020 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2019 година
1.
Се
усвојува
Годишниот
извештај на Општина Струмица за 2019
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1924/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршувањето на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2019
година
Заклучокот
за
Се
објавува
усвојување на Кварталниот извештај за
извршувањето на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2019
година, донесен на седницата на Советот

16.03.2020 год.
на општина Струмица,
12.03.2020 година.

бр. 7
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одржана

на

Бр.09-1925/2
Општина Струмица
16.03.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

86.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15, 209/18 и 244/19) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2020 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот
на општина Струмица за четвртиот
квартал од 2019 година
1. Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал
од 2019 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот
извештај
составен
на
образец К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1925/1 Совет на општина Струмица
12.03.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
Опис
Основен буџет
Наменски дотации
Донации
Самофинансирање
Кредит
Вкупно
Кај
реализација
помал во
реализација

87.

Годишен извештај
на општина Струмица
за 2019 година
1.Буџет и Одлука за извршување
на Буџетот за 2019 година
Буџетот за 2019 година на
општина Струмица и Одлуката за
извршување на Буџетот се донесени на
седницата на Советот на општина
Струмица одржана на 28.12.2018 година
со две
Измени и
дополнувања на
Буџетот за 2019 година
донесени на
седниците на Советот на општина
Струмица одржани на 29.08.2019 година и
13.11.2019 година.
Буџетот на општина Струмица го
сочинуваат средствата од основниот
буџет,
наменските
дотации,
самофинансирачките
активности
,
донациите и кредити. Во приложените
материјали за завршната сметка на
Буџетот за 2019 година овие средства се
дадени во 5 колони, а во последната
колона се дадени вкупните средства од
Буџетот, планирани и реализирани.
2.Приходи на општината
Вкупните приходи во Буџетот на
општина Струмица за 2019 година од
планираните 1.159.960.297 денари се
реализирани 948.046.778
или 82%.
Вкупните
приходи
ги
сочинуваат:
основниот буџет кој е реализиран со
381.249.503
или 70% во однос на
планираното,
наменските дотации,
односно
блок
дотациите
кои
се
реализирани во износ од 517.576.595 или
100%
од
планираното,
самофинан
сирачките активности се реализирани во
износ од 31.324.006 или
68% од
планираното , донациите се реализирани
во износ од 17.896.674 или 38% во однос
на планираното во буџетот .

План 2019
547 146 001
518 841 151
46 989 645
46 983 500
1 159 960 297

донациите процентот на
на приходите 38% е многу
однос на процентот на
на расходите од 62% затоа
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Извршено 2019
381 249 503
517 576 595
17 896 674
31 324 006
948 046 778

%
70
100
38
68
82

што до декември 2018 година се
реализираа најголем дел од приходите
кои како салдо се пренесоа во 2019
година и во овој квартал се појави
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дефицит од 10.972.808 денари кој се
одзема од пренесеното салдо од 2018
година. Дефицит се појавува
и во
колоната основен буџет на износ од
65.738.120 денари кој се покрива од
пренесеното салдо од 2018 година . Во
колоните
наменска
дотација
и
самофинансирачки активности
имаме
суфицит од 260.072 денари и 769.068
денари па дефицитот на вкупниот Буџет
за 2019 година претставува разлика од
дефицитите на сите сметки 76.710.928
намален за износот на суфицитот
1.029.140 и изнесува 75.681.788 денари ,

бр. 7
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во кој износ е вклопена и финансиската
помош
од
централниот
буџет
од
64.337.317 денари , а се одзема износот
на отплатата за кредит од 5.880.320 па
пресметаниот дефицит на вкупниот Буџет
за 2019 година изнесува 69.801.554
денари . Заклучно со 31.12.2019 година
салдото од сите сметки во Буџетот на
Општина Струмица изнесува 36.113.012
денари односно тоа претставува разлика
од дефицитот од тековната 2019 година и
пренесениот вишок на приходи од
претходната 2018 година.

Реализација на приходи на буџет 2019 година

16.03.2020 год.
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Приходите кои ги остваруваат месните заедници се исто така приходи и расходи во
основниот буџет на општина Струмица .Со овие средства располагаат самите МЗ и на нивно
барање градоначалникот ги извршува сите потребни расходи кои аналитички се водат во
рамките на вкупните буџетски расходи така што МЗ во секое време знаат со колку средства
располагаат.

По групи на приходи процентот на реализација на приходите во основниот буџет до
31.12.2019 година се гледа од следниот преглед:
Група на приходи
1.Даночни приходи
2.Недоночни приходи
3.Трансфери
4.Капитални приходи
Вкупно

Буџет 2019
279 328 341
19 784 000
201.033.660
47 000 000
547 146 001

Реализација на
приходи
243 684 116
17 527 125
60 468 791
59.569.471
381.249.503

Процент на
реализација
87,24%
88,59%
30,08%
126,74%
70,00%

300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

Буџет 2019
Реализација на приходи
2019

16.03.2020 год.
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Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува:
Вид на данок
1.Персонален данок
2.Даноци на имот
3.Такси и надоместоци
4.Дозволи за вршење
дејност
Вкупно:

Буџет 2019
7 000 000
62 000 000
209 328 341

Реализирано
2019
9 060 374
61 622 735
172 362 760

1 000.000
279 328 341

648.247
243 684116

Процент

Структура на реализираните даночни приходи по видови

128,43%
99,39%
82,34%
64,82%
87,24%
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Во 2019 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина
Струмица по основ на данок на имот заклучно со 31.12.2019 година изнесуваат 60.974.810
денари, во кој износ е комулиран неплатениот данок на имот од минати години.
Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2019 година во однос на
планираните износи во буџетот за 2019 година е дадена во следната табела:
Вид на данок
1.Данок на имот-физички лица
2.Данок на имот-правни лица
3.Данок на промет на недвижности и права
4. Данок на наследство и подарок
Вкупно

Планирано
2019
15 000 000
6 600 000

Реализирано
2019
16 029 131
4 999 571

%
106,48%
75,75%

37.400.000
3 000 000
62 000 000

37.995.666
2 598 367
61 622 735

101,59%
86,61%
99,39%

16.03.2020 год.
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Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма од правни
лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2019 година изнесуваат
102.073.515 денари и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати
години преземени од УЈП.
Реализацијата на позначајните комунални такси за 2019 година во однос на
реализацијата од 2018 година дадена е во табелата што следува:

Вид на такса

Извршено
2018

1.Комунал. такса за истакнув. фирма
2.Комунална такса за јавно осветл.
3.Комунална такса за користење ул.
4.Ком.надомест за уредување град.
Земјиште
5.Надоместок за добивање на лиценца и
дозволи за вршење дејност

Извршено
2019
9 946 014

%
96

10.410.761
42 061 898
3 970 841

42 459 797
3.855.310

101
97

104.919.356
347 258

105.071.187
345 911

100
100
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Во однос на капиталните приходи од
приходот од продажба на државно
земјиште од кој што општината добива
80% а државата 20% од остварената цена
во 2019 година се реализирани 49.766.560
денари
. Од 2012 година општина
Струмица самата менаџира со државното
градежно земјиште. Од надоместокот за
утврдување
на
правен
статус
на
бесправно изградени објекти за кој во
2012 година се отвори посебна уплатна
сметка во 2019 година се реализирани
6.357.295 денари. Овие средства до 2011
година се уплатуваа на уплатната сметка
за надоместокот за уредување на
градежно земјиште. Од надоместокот за
концесии за експлоатација на минерални
суровини во 2019 година уплатени се
3.445.616 денари .
3.Расходи на општината
Расходите на Општина Струмица
реализирани во 2019 година во вкупен
износ од 1.023.728.652 денари во однос на
планираните 1.159.960.297 се со процент
на реализација од 88%
од кои што
240.606.068
се капитални расходи а
останатите
се
тековно
оперативни

бр. 7
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расходи. Минатата година вкупните
расходи во
апсолутен износ беа
888.173.199 денари или за 135.555.453
денари помалку од 2019 година а
споредено реализираните расходи во
2019 година се за 15% процентни поени
поголеми од 2018 година . Во основниот
буџет реализирани се 222.134.472 денари
капитални расходи и 224.853.151 тековно
оперативни расходи или 50 % од вкупните
расходи
од основниот буџет се
капитални, инвестирани се во капиталните
програми а изградените објекти ќе останат
во трајно користење на граѓаните и
нивните поколенија на општина Струмица.
Во однос на 2018 година кога капиталните
расходи од основниот буџет изнесуваа
126.353.445 капиталните расходи сега се
поголеми за 95.781.027 денари или за
76% процентни поени поголеми капитални
расходи во 2019 година кај основниот
буџет на општина Струмица.
Кај
самофинансирачките
активности
реализираните расходи се во износ од
30.554.938, кај донациите реализирани се
расходи во износ од 28.869.568 а кај
наменската дотација реализирани се
расходи во износ од 517.316.523 денари .

Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што следува:

Програма
А-Совет на општина
Г-ЛЕР
Д-Градоначалник и МЗ
Е-Општинска админ.
Ј-Комунални дејности
К-Култура
Л-Спорт и рекреација
В-Социј.заштита
Н-Образование
Њ-Противпожарна заш.
М-Програма за развојИПА
Ф-Урбанистичко планир. и
уредув.на град.земјиште
Р-Заштита на животна
средина
Х-Родова еднаквост
ВКУПНО

Планирано
/2019
71 537 319
15 166 468
9 198 071
138 798 179
163 071 302
22 037 384
14 350 000
98 148 473
496 276 305
30 252 856
14 218 458

Реализирано

80 313 082

72 529 530

5.850.000
742.400
1.159.960.297

3.507.383
642.000
1.023.728.652

70.395.479
7 994 237
7.900.647
104.689.767
124 513 700
20.941.921
13.664.910
90 108 353
474 781 791
25.925.716
6 133 218
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Во програмата А – Совет на
општина
опфатена
е
покрај
подпрограмата
А0-Совет
и
подпрограмата А3 -Достасани а не
платени обврски
на износ 64.337.319
денари добиени во вид на финансиска
помош од централниот буџет.
Во
програмите
В-Социјална
заштита општината од основниот буџет
реализирала расходи во висина од
8.629.530
денари
како
социјални
трансфери
и
помош за детските
градинки.
За програмата Н-Образование од
средствата на основниот буџет издвоени
се средства во висина на 6.072.318
денари кои во најголем дел се потрошени
за поправки и тековно одржување на
објектите
во основното и средното
образование во износ од 4.172.325
денари и за инвестиции 1.899.993 денари.
Во програмата К-Култура
од
основниот буџет има реализирано за
тековни расходи во висина на 11.059.710
денари, со кои општината ги подржала
најзначајните културни манефастации,
како што се Струмичкиот карневал, ФКТ
Ристо
Шишков,
Фестивал
на
афоризми,Фестивал
на
староградски
песни , Ликовната колонија , Струмицаопен и други . Еден дел од овие средства
се наменети за буџетските корисници од
областа на културата.
Во програмата Њ-Противпожарна
заштита од основниот буџет потрошени се
16.540.032 денари, а кои се однесуваат на
расходите за плата за вработените кои
не се финансираат со наменска дотација
и расходи за тековно одржување и судски
решенија.
Во
програмата
Л-Спорт
и
рекреација
сите13.664.910 денари се
потрошени од основниот буџет за
помагање на спортските настани
и
локалните спортски клубови.
Сите овие програми ,освен ЛСпорт и рекреација се финансираат и од
централниот буџет со блок дотации за кои

Заклучно со состојбата на ден 31.12.2019
Струмица изнесуваат:
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објаснување е дадено во делот 5 од овој
извештај.
4.Извештај за средствата,
побарувањата, обврските и изворите
на средства
Во однос на комуналниот надоместок
за уредување на градежно земјиште може
да се каже дека по овој основ општина
Струмица има побарувања од правни
лица на износ од 145.786.582 денари и
12.499.432 за легализација на бесправни
објекти
од правни лица со состојба
31.12.2019 година, од кои голем дел ќе се
реализираат во текот на оваа година.
Побарувањата по основ на комунален
надоместок од граѓани со состојба од
31.12.2019 година изнесуваат 3.472.503
денари и 12.906.183 денари побарувања
од грагани за легализација на бесправни
објекти за кои постојат договори, а ќе се
реализираат
во
тековната
година.
Побарувањата по основ на закуп на
деловен простор на 31.12.2019 година
изнесуваат 3.943.407 денари .
Побарувањата по основ на рушење на
дивоградби од физички лица и од правни
лица на 31.12.2019 година изнесуваат
636.444 денари. Побарувањата по основ на
одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот,
осниван од италијанска донација , заклучно
со 31.12.2019 година изнесуваат 2.052.000
денари од 14 невладини организации за кои
е наменета донацијата а целта на овој проект
е зајакнување на невладиниот сектор во
општина Струмица .
Кога
веќе
ги
споменавме
побарувањата треба да ги кажеме и
обврските кои општина Струмица ги има
према добавувачите
во износ од
75.948.952 денари.Голем дел од овие
обврски веќе се сервисирани во текот на
2020
година, а се однесуваат за
потрошена електрична енергија за улично
осветлување и други тековни обврски,
додека пак пријавените обврски со износ
над
5.000
евра
во
трезорот
се
реализираат по утврдената динамика за
обврските
кои
се
однесуваат
на
капиталните расходи.
година постојаните средства на општина

-Земјиште со имотни листови...............................................12.559.210 ден.
-Улици, патишта и др.објекти..........................................2.061.093.028 ден.
-Опрема................................................................................. 10.164.768 ден.
-Инвестиции во тек............................................................. 105.625.062 ден.
-Долгорочни вложувања во ЈП........................................... 300.624.069 ден.
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Од долгорочните вложувања во јавни
претпријатија
26.895.018
ден.
се
однесуваат
на
ЈП-Паркиралишта
Струмица кои од 2008 до 2019 година се
трансферирани
како
вложување
и
подршка на ова претпријатие во оснивање
врз основа на одлука на Совет, од 2010
заклучно со 2019 година сумата од
173.254.336 денари
се вложени за ЈП
Гасификација а останатите долгорочни
вложувања во износ од 100.474.715
денари се однесуваат на отплатата на
кредитот од МЕАП-Програмата за ЈПКД
Комуналец.
Забелешка:
Евиденцијата
улици,
патишта
и
др.објекти
воспоставена од 2002 година.

на
е

5.Извештај за реализација на
инвестиционите програми, наменските
дотации, капиталните и блок дотациите
Комуналната
такса
за
јавно
осветлување
ја
сервисира
Електро
дистрибуција
-ЕВН
и
нејзината
реализација зависи од процентот на
наплата на сметките за потрошена
електрична енергија. Остварениот износ
во 2019 година од 42.459.797 денари е
искористен за покривање на трошоците за
потрошената електрична енергија за
улично
осветлување
и
тековното
одржување во износ од 18.228.234
денари колку што е потрошено по
програмата Ј3. Останатите трошоци за
проширување на мрежата на уличното
осветлување
припаѓаат
на
другите
капитални програми во Буџетот за 2019
меѓу кои е и капиталната програмата ЈАИзградба на јавно осветлување со која се
опфатени
осветлувањето
на
новоизградените
булевари
и
поставувањето на нови кандилабри за
улиците во градот и населените места во
општина Струмица.
Во однос на трансферите од
централната власт од Фондот за патишта(
поранешна Агенција за државни патишта
а сега ЈП за државни патишта) за 2019
година добиени се 5.096.717 денари кои
ни оддалеку не ги задоволуваат реалните
потреби. Овие средства се потрошени
наменски за одржување на локалните
улици и патишта и за изградба на нови, но
во однос на потрошените средства за
изградба и одржување на патишта во
населените места преку ЈД-програмата
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реализирани се 37.361.741 денари, Ј-6
програмата реализирани се 4.392.542
денари и ФД-програмата е реализиран
износ од 12.098.772 денари , или вкупно
за оваа намена се потрошени 53.853.055
што
е
десет
пати
денари
повеќе од добиените средства за оваа
намена и не ги покриваат реализираните
капитални расходи и трошоците за
затоа
одржување на патиштата па
потрошени се сопствени средства од
основниот буџет.
.
Во 2019 година добиени се сите 12
рати од дотацијата од ДДВ на вкупен
износ од 51.788.970 денари.
Овие се
ненаменски средства и можат да се
користат за оперативни или капитални
расходи. Во најголем дел во општина
Струмица овие средства се потрошија
како капитални расходи и тоа во
програмата РА-Заштита на животна
средина во износ од 2.347.848 денари, во
програмата ФД-Уредување на рурални
подрачја во износ од 12.098.772 денари,
во програмата ЈЛ-Гасификација во износ
од 18.396.762 денари и остатокот од
средствата се вложени во програмата ЈДИзгрдба и реконструкција на локални
патишта .
.
Во делот на донации за 2019
година
реализирани се проектите од
Програмата за погранична соработка со
соседните земји членки на ЕУ како
ИПА/Развојни програми . Во погранична
соработка со Р.Грција се реализира ИПАпроектот/ Промоција на туризмот и
културата за кој во 2019 година се
реализирани
2.825.503
денари.
Во
погранична соработка со Р.Бугарија се
реализираат два проекти еден проект со
Ќустендил/ Зачувување на духовните
светилишта за кој во 2019 година се
потрошени 1.988.336 денари и другиот со
Петрич/ Заштита на локалното население
за кој
во 2019 година се потрошени
333.999
денари.
Овие
проекти
продолжуваат со реализација во 2020
година.
Во 2018 година добиени се 8.446405
денари донација повторно од Бугарската
амбасада
за
финансиранње
на
Повекенаменски социјален центар за кој
до 31.12.2018 година реализирани се
86.200 денари а останатите средства се
реализирани во 2019 година и овој објект
е веќе отворен.
Донациите
за
Струмичкиот
карневал за 2019 година се реализираа
на износ од 1.092.607 денари.
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Со влезот на општина Струмица
во
втората
фаза
на
фискалната
децентрализација
надлежностите
од
образованието, културата и социјалната
заштита на деца кои се финансираа со
наменски
дотации
и
делумно
од
основниот општински буџет продолжија да
се финансираат со блок дотациите со кои
освен средствата за тековно одржување
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се опфатени и платите на вработените од
сите буџетски корисници.
Во 2019 година имавме целосна
реализација
на
финансирањето
на
буџетските корисници со блок дотација
која до 31.12.2018 година се реализираше
100%, односно сите предвидени средства
во буџетот за 2019 година
беа
трансферирани од централниот буџет,.

Од планираните 518.841.151 денари блок дотации беа потрошени 517.316.523
денари како што следува во табелата:
Надлежност

Расходи
дотација

Расходи
основен буџет

Образование
Соц.заштита

451 203 418
48 145 009

6 072 318
8 629 530

Култура
Пожарникари
Вкупно:

8 582 412
9 385 684
517 316 523

11 059 710
16 540 032
42 301 590

Покрај
овие
средства
од
наменските
дотации
со
кои
се
финансираат превземените надлежности
од
централната
власт
со
децентрализацијата општина Струмица
има потрошено сопствени средства во
износ од 42.301.590 денари од основниот
буџет, 21.584.730 денари од донација и
30.554.938 денари од самофинансирачки
активности во функција за поквалитетно
обавување на превземената надлежност.
6.Извештај за реализација на
тековната резерва
Во текот на 2019 година од
тековната резерва која е планирана во
програмата
Д1-Градоначалник
а
е
наменета за покривање на трошоците за
отпремнини
при
пензионирање
и
посмртнина за вработените кај буџетските
корисници реализирани се 1.593.056
денари и тоа како парична помош во

Донација

1.765.787
18 726
336
1 092 607
0
21584730

Расходи
самофинансирачки
активности

15 740 268
14.607.478
207.192
0
30.554.938

случај на смрт на вработен или на член на
потесно семејство потрошени се 150.000
денари во 7 смртни случаи а останатите
средства се однесуваат на исплатени
отпремнини при пензионирање во висина
на две просечни нето плати остварени во
последните три месеци. Во образование
имавме 21 пензионирања а кај останатите
буџетски корисници уште 8 пензионирања
за што беа потрошени вкупно 1.443.056
денари.
Со влезот во втората фаза
на децентрализација овие средства
паднаа на терет на општината ,односно во
блок
дотацијата
нема
предвидено
средства за парична помош во случај на
смрт или пензионирање, туку препораката
од министерот за финансии беше да се
исплаќаат од тековната резерва во
програмата
Д1-Градоначалник.
Пензионираните
вработени
од
општинската
администрација
беа
исплатени од програмата Е0.
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88.
K1: Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
четвртиот квартал од 2019 година
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски
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К3. Квартален извештај за промените на секое задолжување на општините и
јавните претпријатија основани од општините
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