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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,  16/19  и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 



Стр. 2               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
 

 

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

дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2020 година  

 
Се објавува Одлуката за измена и 

дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2020 година, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.05.2020 година. 
 
Бр.09- 2934/2          Општина Струмица 
26.05.2020 год.            Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Коста Јаневски  с.р. 

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

 89. 
      Врз основа на член 29 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15 и 209/18), член  36 став 1 точка 
2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,  16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седница 
одржана на 22.05.2020 година, донесе 

 
O д л у к а  

за измени и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година  
 

           Член 1 
Буџетот на Општина Струмица за 2020 година се состои од: 
 

I. Вкупни приходи 1.116.637.320 1.124.201.707 

II. 

Даночни приходи 274.528.341 274.528.341 

Неданочни приходи 64.116.263 64.116.263 

Капитални приходи 47.000.000 47.000.000 

Приходи од дотации 579.409.062 578.151.779 

Приходи од трансфери 94.819.684 103.446.954 

Приходи од донации 56.763.970 56.958.370 

I. Вкупни расходи 1.226.476.993 1.235.593.291 

  
  

Од утврдени намени 1.223.176.993   1.232.293.291 

Расходи од резервите 3.300.000 3.300.000 

II. Дефицит - 109.839.673 -111.391.584 

III. Финансирање 109.839.673 111.391.584 

  

Прилив 111.600.315 113.152.226 

Домаш.задолжување 91.600.315   91.600.315   

Депозит 20.000.000 21.551.911 

Одлив 1.760.642      1.760.642      

Отплата на главница 1.760.642      1.760.642      
 

Член 2 
 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а 
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува: 
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Стр. 4               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 6               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 10               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 12               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 14               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 16               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 18               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 20               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 22               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 24               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
 

 

 
  



 
26.05.2020 год.             бр. 8       Службен гласник на општина Струмица        стр. 25 

 

 
  



Стр. 26               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 28               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 30               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 32               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 34               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 36               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 38               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 40               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 42               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 44               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 46               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 48               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 50               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Стр. 54               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
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Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на  објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Струмица“. 
 
Бр.08- 2934/1 Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 усвојување 
на  Оперативен план  за справување  со 

коронавирусот „Ковид 19” на подрачјето  на 
Општина Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за усвојување 
на  Оперативен план  за справување  со 
коронавирусот „Ковид 19” на подрачјето  на 
Општина Струмица донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 22.05.2020 година. 
 
Бр.09-2935/2                Општина Струмица 
26.05.2020 год.                 Градоначалник, 
С т р у м и ц а                Коста Јаневски  с.р. 

......................................... 
 
 90. 
 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 22.05.2020 година, донесе  
 

Одлука 
за усвојување на  Оперативен план  за 
справување  со коронавирусот „Ковид 

19” на подрачјето  на Општина Струмица 
 

Член 1  
 Се усвојува Оперативниот план  за 
справување  со коронавирусот „Ковид 19” на 
подрачјето  на Општина Струмица, изготвен 
од Општинскиот штаб за заштита и 

спасување,  бр. 03-2629/1 од 29.04.2020 
година.  

Член 2  
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на  објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-2935/1   Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 усвојување  
на Урбана ревизија на Општина Струмица  

 
 Се објавува Одлуката за усвојување  
на Урбана ревизија на Општина Струмица 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.05.2020 
година. 
 
Бр.09-2936/2            Општина Струмица 
26.05.2020 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

 91.  
 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 22.05.2020 година, донесе  
 

 О д л у к а 
за усвојување  на Урбана ревизија на 

Општина Струмица  
 

Член 1 
Се усвојува  Урбаната ревизија на  

Општина Струмица. Со  Урбаната ревизија,  
Општина Струмица  се здобива  со  
интегрирани податоци  за одржлив развој на 
Општината, со што ќе  се  овозможи  да се 
прават  проценки за приоритети на 



Стр. 56               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8           26.05.2020 год. 
 

 

делување,  да се  обезбебрдуваат  
информации за  финансиските и фискалните 
капацитети, како и  за кредитната 
способност за финансирање на капитални 
инвестиции согласно утврдени  приоритети.  

 
Член 2 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Урбаната ревизија на Општина Струмица, 
изработена од Секторот за урбанизам и 
комунални работи  при Општина Струмица. 

   
Член 3 

 Оваа Одлука влегува со  денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.08-2936/1     Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 давање на 

трајно користење на деловни простории на 
Делегацијата на Европската унија во 

Република Северна Македонија 
 

 Се објавува Одлуката  за давање на 
трајно користење на деловни простории на 
Делегацијата на Европската унија во 
Република Северна Македонија, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.05.2020 година. 
 
Бр.09-2937/2              Општина Струмица 
26.05.2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 92. 
 Врз основа на  член 21 од од Закон 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.101/2019) 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 
22.05.2020 година, донесе  
 

О д л у к а 
 за давање на трајно користење на 

деловни простории на Делегацијата на 
Европската унија во Република Северна 

Македонија   
 

Член 1 
 Со оваа  Одлука,  Општина 
Струмица на  Делегацијата на Европската 
унија во Република Северна Македонија  и   
дава  на  трајно користење деловни 
простории кои се дел од објект запишан на 
Имотен лист бр. 55807 КО Струмица, со КП 
бр. 1688 дел 0, адреса Б.Мучето, бр. на 
зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/ заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 75 м2, 
сопственост на Општина Струмица 
 

Член 2 
 

 Деловните простории опишани во 
член 1 од Оваа Одлука  се даваат на трајно 
користење, без надомест и  ќе бидаат 
наменети за Европска куќа во Струмица 
(Europe House in Strumica). 

Член 3 
 Примопредавањето на деловните 
простории од член 1 на оваа Одлука ќе го 
изврши  комисија,  формирана од 
Градоначалникот на општина Струмица. 
 Комисијата ја сочинуваат три члена 
од кои 2 од Општина Струмица  и          еден 
од Делегацијата на Европската унија во 
Република Северна Македонија. 
 

Член 4 
 Од денот на примопредавањето на 
просториите, корисникот е должен истите  да 
го користи како добар домаќин според 
дадената  намена. 
 Корисникот одговара за штетата што 
ќе настане со неодговорно однесување и 
користење на објектот спротивно на став 1 
од овој член. 
 

Член 5 
 

 На корисникот не му е дозволено да 
ги издава просториите од член 1 на оваа 
Одлука во подзакуп на други физички или 
правни лица за вршење на друга дејност. 
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Член 6 
 

 Правото на користење на 
просториите на корисникот, ќе престане 
доколку: 
 

− со правосилна судска одлука му се 
изрече забрана за вршење на 
дејност; 
 

− престане да ја обавува дејноста во 
објектот за која е регистриран; 
 
 

− ако не го користи објектот и 
просториите согласно намената или 
врши пренамена на објетот; 

 
− доколку на несовесен начин 

нанесува штета на објектот и 
просториите; 
 
 

− ако навремено не ги извршува 
тековните обврски. 
 

Член 7 
 

Меѓусебните права и обврски кои 
произлегуваат од оваа Одлука, ќе се 
регулираат со посебен договор, помеѓу  
Градоначалникот на општина Струмица и 
Делегацијата на Европската унија во 
Република Северна Македонија . 

 
Член 8 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
 
 
Бр.08-2937/1      Совет на општина Струмица 
 22.05.2020 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 Програмата  за измена и 
дополнување на Програмата  за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Oпштина Струмица за 2020 година 
 

 Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата  уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Oпштина Струмица за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.05.2020 
година. 
 
Бр.09-2938/2                Општина Струмица 
26.05.2020 год.                Градоначалник, 
С т р у м и ц а                Коста Јаневски с.р. 

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

 93. 
 Врз основа на Законот за градење 
(„Сл. весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 
64/18, 168/18 и „Сл. весник на РСМ” бр. 
244/19), член 95 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16 и 190/16), “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината  на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост” („Сл. 
весник на РМ” бр. 193/16 и 72/18), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник  на  Република Македонија”  бр. 5/02) 
и член 20 став 1 точка 12 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) Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 22.05.2020 година, донесе 

 
 

 П р о г р а м а 
 за измена и  дополнување на Програмата 
за  уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Струмица за 2020 

година 
 

 Во Програмата за  уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2020 година “Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и  
2/20) се вршат следните измени и 
дополнувања:  
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 1. Во глава  

6.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување   износот „ 2.000.000 денари“ се 
заменува со износот  „3.000.000 денари“  

 2. Во глава 

7.ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води   износот  од „ 
43.460.000 денари се заменува со износот  „46.960.000 денари“ 

 
Во табелата се додава:  
 

ред. 
бр. Назив на активноста  

4 Проектна документација за канализација во село Сачево 
 
 3. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-2938/1   Совет на општина Струмица 
 22.05.2020 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 Програмата за измена  на 

Програмата активности во областа на 
заштитата на животната средина на 

подрачјето на Општина Струмица за 2020 
година 

 
 Се објавува Програмата за измена 
на Програмата за активности во областа на 
заштитата на животната средина на 
подрачјето на Општина Струмица за 2020 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
22.05.2020 година. 
 
Бр.09-2939/2             Општина Струмица 
26.05.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

94. 
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 22.05.2020 година, донесе 

 
 П р о г р а м а 

за измена на Програмата за 
активности во областа на 

заштитата на животната средина 
на подрачјето на Општина 
Струмица за 2020 година 

    
  Во Програмата за активности во 
областа на заштитата на животната средина 
на подрачјето на Општина Струмица за 2020 
година “Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 30/19) се врши  следната 
измена:  

1. Во глава  
  РА-Енергетски ефикасни фасади и  
кровови  износот  од „5.100.000 денари“ 
се заменува со износот „2.600.000 
денари“ 
 

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

 
  Бр.08-2939/1    Совет на општина Струмица 
  22.05.2020 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, 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 Програмата за  измена и 

дополнување на Програмата  за 
активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2020 година 

 
 Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за  
активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.05.2020 
година. 
 
Бр.09-2940/2        Општина Струмица 
26.05.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

.......................................... 
 95. 
 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 22.05.2020 година, донесе 

 
 П р о г р а м а 

за измена и дополнување на Програмата 
за активностите на Општина Струмица од 

областа на културата во 2020 година 
 

 Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на културата 
во 2020 година “Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 30/19) се вршат 
следните измени и дополнувања :  

1. Во глава  
 К3: Музичка и кинотечна дејност  
износот од „7.690.000 денари“ се 
заменува со износот „6.190.000 денари“ 
 

2. Во глава:  
 

 К4: Културни манифестации и 
творештво  износот од “2.500.000 денари“ 
се заменува со износот „1.000.000 
денари“. 
 
 

3. Во глава:  
  КА:  Културни манифестации и 
творештво  (капитални трошоци   износот 
од  „10.800.000 денари“ се заменува  со 
износот „16.278.740 денари“ 

 
 4.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2940/1     Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 Програмата за измена  на 

Програмата за активностите на Општина 
Струмица во областа на образованието во 

2020 година 
 

 Се објавува Програмата за измена  
на Програмата за  активностите на Општина 
Струмица во областа на образованието во 
2020 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
22.05.2020 година. 
 
Бр.09-2941/2          Општина Струмица 
26.05.2020 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

96. 
Врз основа на член 22, став 1, точка 

8 и член 36,  став 1, точка 1 од Законот за 
локална самоуправа („ Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) член 101 од Законот за  средно 
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18), член 157, став 3 од Законот 
за основното образование („Сл. весник на 
РСМ“ бр. 161/19) и член 14, став 1 точка 8 од 
Статутот на Општина Струмица  („Службен 
гласник на Општина Струмица” бр. 4/03, 
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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 22.05.2020 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а  

за измена   на Програмата за активностите 
на Општина Струмица  во областа на 

образованието во 2020 година  
 

 Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица  во областа на 
образованието во 2020 година “Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се 
вршaт  следните измени:  
 
 1.Во глава:  
 
       3.Финансирање  
 

Во Програмата: Н1:Основно 
образование    исносот од  „5.965.000 
денари“ се замeнува со износот 
„3.465.000 денари“. 

 
Во Програмата  НА: Капитални 

инвестиции во образование  износот од   
„1.800.000 денари“ се заменува со 
износот „4.448.530 денари“ 

 
2.  Завршни одредби  
 
Оваа Програма влегува во сила со 

денот на објавувањето  во „Службен гласник 
на Општина Струмица “.  

 
Бр.08-2941/1  Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 Програмата за измена на 

Програмата  активностите на Општина 
Струмица во областа на спорт и млади во 

2020 година 
 

 Се објавува Програмата за измена 
на Програмата за  активностите на Општина 
Струмица во областа на спорт и млади во 

2020 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
22.05.2020 година. 
 
Бр.09-2942/2          Општина Струмица 
26.05.2020 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 97. 
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 22.05.2020 година, донесе 

 
 П р о г р а м а 

за измена на Програмата за  активностите 
на Општина Струмица во областа на 

спорт и млади во 2020 година 
 

 Во Програмата за  активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2020 година “Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 30/19) се врши  
следната измена:  
 

I. Во глава: 
5. Распоредување на буџетските 

средства: 
 

 Програма LAA – Изградба и 
одржување на спортски терени  износот  
од  “4.500.000 денари“ се заменува со 
износот „7.200.000 денари“  

 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2942/1 Совет на општина Струмица 
22.05.2020 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата  изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Струмица за 2020 година 

 
 

 Се објавува Програмата за за измена 
и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Струмица за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.05.2020 
година. 
 
 
Бр.09-2943/2              Општина Струмица 
26.05.2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 
 

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

  

 98. 
 
 Врз основа на член 20 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 22.05.2020 година, донесе 
 
 

П р о г р а м а 
за  измена и дополнување на Програмата 
за  изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 2020 

година 
 
 I. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2020 година „Службен 
гласник  на општина Струмица“ бр. 30/19 и  
6/20)  се вршат следните измени и  
дополнувања:  

 
1. Во  глава: 

 
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
Во табелата по реден број 53 се додава:   
 

р.б. Објект Износ денари 

54 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел 
од Блок 20,  во Струмица, со плански опфат ограничен со 
улиците: 
- од исток со осовина на ул„Охридски“, 
- од север со осовина на ул„Ѓорги Василев“, 
- од запад со осовина на ул„бр.1“, ул„Ристо Клепов“ и ул„Мара 
Минанова“, 
- и од југ со осовина на ул„Трајко Делиџаков“ 

Самофинансирање 

55 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел 
од Блок 14,  во Струмица, со плански опфат ограничен со 
улиците: 
- од исток со осовина на ул„Aтанас Караман“, 
- од север со осовина на ул„Крушевска Република“, 
- од запад со осовина на ул„Атанас Караман“, 
- и од југ со осовина на ул„Браќа Минкови“ 

Самофинансирање 

 
 2.Во глава: 
 
  III.Урбанистички планови за село 
 Во табелата се додава: 
 

р.б. Објект Износ денари 

21 
Измена и дополнување на Урбанистички план за село Банско  
Блок 17,  во Струмица. 
 

 
Самофинансирање 
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3. Во  глава:  

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

просторот вон планските опфати 
 
 

1. Во табелата под реден број 13  „ ЛУПД за угостителски комплекс на КП број 3078, 
3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097,  3126,  3095 и делови 
од КП 3897, 3122, 3125, 3124,  3094, 3080, 3081, КО Куклиш вон г.р. се менува и гласи:  
 

 
р.б. Објект Износ денари 

13 

ЛУПД за објекти со намена A3-Групно домување-Старски дом на 
КП бр 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 
3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 
3094, 3080 и 3081 КО Куклиш вгр. општина Струмица  

 
Самофинансирање 

 
 

2. Во табелата по реден број 16 се додава:  
 

 
р.б. Објект Износ денари 

17 Локална урбанистичка планска документација на КП 6375/1 во 
КО Вељуса, Струмица 

 
Самофинансирање 

 
 
 
II. Оваа Програма влегува во сила со 

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

 
 

Бр.08-2943/1 Совет на општина Струмица 
22.05.2020 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
             
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Р е ш е н и е 
за објавување на Буџетски календар за 
подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Струмица за 2021 година 
 
Се објавува Буџетски календар за 

подготовка и донесување на Буџетот на 
општина Струмица за 2021 година, донесен 
на седницата на Советот на Општина 
Струмица, одржана на 22.05.2020 година. 

 
Бр. 09-2944/2                Општина Струмица 
26.05.2020 год.               Градоначалник,  
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 99. 

Врз основа на член 27 став 4 и 5 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 и 209/18) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15,  8/18, 
16/19 I 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
22.05.2020 година, донесе:  
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Буџетски календар 
за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година 

 
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 

2021 година, се утврдуваат следните рокови и активности: 
 

Можен 
датум 

Б у џ е т с к и     а к т и в н о с т и Одговорност 

Април-мај 
2020 

Советот на општината донесува Буџетски календар Совет на општина 
Струмица 

Мај-јуни 
2020 

Совет на општината усвојува развојни документи Совет на општина 
Струмица 

 
 

1-30 
09/2020 

Министерот за финансии подготвува буџетски 
циркулар во кој се содржани главните насоки за 
изготвување на Предлог-буџетите за наредната 
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој 
им го доставува на општината 

Чл.21 од Законот на 
Буџетит и чл.27 ст.1 и 2 
од Законот за финан-
сирање на ЕЛС (“Сл. 
весник на РМ” бр.61/04) 

 
05/10/ 
2020 

Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања 
 се состануваат за да ги одредат приоритетите и 
одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги 
во предвид добиените барања и иницијативи од 
граѓаните,НВО,институции од областа на културата и 
спортот и други 

Градоначалникот,  
Секторот за финан-
сиски  прашања 

 
 

10/10/ 
2020 

Буџетските информации со формуларите за 
буџетските побарувања со упатства се доставуваат до 
другите сектори и сите општински буџетски корисници 
заедно со писмото од Градоначалникто за зацртаните 
одредби 

 
Сектор за финансиски                              
прашања 
 

20/10/ 
2020 

Градоначалникот подготвува предлог план на 
програми за развој усогласен со насоките од 
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го 
доставува на одобрување до Советот 

Градоначалник 
 
 
 

 
25/10/ 
2020 

Проценката на трошоците и изготвените програмски 
активности за наредната буџетска година се враќаат 
во Секторот за финансиски  прашања од останатите 
сектори и општинските буџетски корисници 

 
Раководители на сек- 
тори Буџетски ко- 
рисници 

 
30/10/ 
2020 

a. Се собираат буџетските барања од граѓаните 
на собири на МЗ и други организирани форми 
на консултации со сите учесници во буџетскиот 
процес(НВО,спорт, култура и др.) 

b. Барањата се анализират усогла-суваат 
в. Се изготвува билансот на приходи 
г. Се изготвува билансот на расходи 

 
Сектор за финансиски 
прашања 
  

15/11/ 
2020 

Советот  го одобрува предлогот на планот на 
програмите за развој  и тој станува составен дел на 
Предлог-буџетот 

Совет на општина 

 
Ноември 

2020 

Градоначалникот ги разгледува и одобру- 
ва предложените предлог-буџетски пре- 
сметки и го одобрува Предлог-буџетот 
подготвен од Секторот за финансиски прашања  

 
 
Градоначалник 
 

 
 

Ноември 
2020 

а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на 
општината 
 б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се 
дава на достапност на јавноста; и 
 в. Се одржуваат јавни расправи, јавни 
тибини,анкети,предлози на граѓани и форуми на 
заедници 

 
 
Градоначалник 
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Декември 
2020 

До Советот се доставува конечен Пред- 
лог- буџет од страна на градоначалникот 

Градоначалник 

Декември 
2020 

Се води расправа во телата на Советот на општината Комисија за буџет и 
финансии 

 
 

Декември 
2020 

1.Седница на Советот на општината за  
    донесување на Буџетот за наредната година 
2.Доколку Советот не го усвои Предлог- 
   буџетот се донесува Одлука за времено 
   финансирање согласно чл.28 ст.2 од 
   Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. 
   весник на РМ”бр.61/04) 

 
 
Совет на општина 
Струмица 

 
 2. Буџетскиот календар влегува во 
сила по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.08-2944/1   Совет на општина Струмица 
 22.05.2020 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 првиот  

квартал од 2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за првиот  квартал од 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.05.2020 
година. 
 
Бр.09-2945/2       Општина Струмица 
26.05.2020 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 
 

 
100. 
 

 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 22.05.2020 година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот 

на општина Струмица за првиот квартал 
од 2020 година 

 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за првиот  квартал од 2020 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- 2945/1  Совет на општина Струмица 
 22.05.2020 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 
 
.................................................... 
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 101.  
 Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот 
квартал од 2020 година (01.01.2020 -  31.03.2020 год.)  
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски   на Општина Струмица 
(01.01.2020 -  31.03.2020 год.) 
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К3. Квартален извештај  за промените на секое задолжување на Општина Струмица  и 
јавните претпријатија основани од општината (01.01.2020 -  31.03.2020 год.) 
 

 
 


	С о д р ж и н а

