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36. 
Врз основа на член 33 од Законот 

за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 
11/18) и член 39 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), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 

Р е ш е н и е 
за разрешување директор на 

Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ - Струмица 

 

Член 1 
 Од должноста директор на 
Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ – Струмица, поради 
истек на мандатот, се разрешува 
Елизабета Ричлиева од Струмица, 
сметано од 10.03.2019 година. 



 
20.03.2019 год.             бр. 5        Службен гласник на општина Струмица        стр. 3 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.09-828/2      Општина Струмица 
08.03.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

………………………………. 
 37. 
 Врз основа на член 34 од Законот 
за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 
11/18) и член 39 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) Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за именување вршител на должност на 
Општинската установа Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ - Струмица 
 

 1. За вршител на должноста 
директор на Општинската установа Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица“  
се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, 
дипломиран технолог од Ново Село. 
 2. Вршителот на должноста 
директор се именува сметано од 
11.03.2019 година, но не подолго од 6 
(шест) месеци. 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Сл. Гласник на Општина Струмица“. 
 

Бр.09-828/3             Општина Струмица 
08.03.2019 год.                Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Коста Јаневски 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2019 година  

 
Се објавува Одлуката за измена и 

дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 

 

Бр.09-2072/2       Општина Струмица 
18.03.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р 

………………………….. 
          38. 
 Врз основа на член 21 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 
50 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Струмица, распишува 
 

Ј а в е н  п о в и к 
за доставување на иницијативи за 

изработка на урбанистички планови 
 

1. Секое заинтересирано правно 
и физичко лице во текот на јавниот повик 
може да достави иницијатива за изработка 
и донесување на урбанистички планови, 
согласно член 7 став 1 точка 2 алинеи 2, 3 
и 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, односно за 
изработка и донесување на: 

- детален урбанистички план; 
- урбанистички план за село; и 
- урбанистички план за вон населено 

место. 
2. Предмет на иницијативата 

може да биде донесување на нов 
урбанистички план или изменување и 
дополнување на постоечки урбанистички 
план. 

3. Иницијативата може да се 
поднесе во електронска форма преку 
информацискиот систем е-урбанизам или 
во писмена форма преку архивата на 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи при Општина Струмица. 

4. Секој подносител на 
иницијатива, во рок од 15 дена од истекот 
на рокот за доставување на иницијативи, 
ќе биде известен за прифаќањето односно 
неприфаќањето на иницијативата со 
образложение, преку информацискиот 
систем е-урбанизам или во писмена 
форма. 

5. Средствата за изготвување на 
потребната документација, за 
прифатените иницијативи, треба да ги 
обезбедат подносителите на 
иницијативите. 

6. Овој Јавен повик трае 31 ден 
од денот на објавувањето. 
 

Бр.09-2203/2           Општина Струмица 
20.03.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р.
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           39. 
 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 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 15.03.2019 година, 
донесе 

 
O д л у к а  

за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година  
 

     Член 1 
Буџетот на Општина Струмица за 2019 година се состои од: 
 
 
I. Вкупни приходи 1.011.423.624 1.011.423.624 

II. Даночни приходи   279.328.341 279.328.341 

Неданочни приходи 66.907.500 66.907.500 

Капитални приходи 47.000.000 47.000.000 

Приходи од дотации 513.786.835 513.786.835 

Приходи од трансфери 65.080.948 65.080.948 

Приходи од донации 39.320.000 39.320.000 

I. Вкупни расходи 1.112.760.943 1.112.760.943 

Од утврдени намени 1.109.460.943 1.109.460.943 

Расходи од резервите 3.300.000 3.300.000 

II. Дефицит - 101.337.319 -101.337.319 

III.  Финансирање 101.337.319   101.337.319   

Прилив   

Домаш.задолжување 39.000.000 39.000.000 

Депозит 64.337.319 64.337.319 

Одлив   

Отплата на главница 2.000.000 2.000.000 

 
 

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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Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-2072/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за долгорочно 
задолжување на    општина Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

долгорочно задолжување на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03..2019 година. 
 
Бр.09-2073/2       Општина Струмица 
18.03.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

................................ 
 40. 

Врз основа на член 18 и 20 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), 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 15.03.2019 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за долгорочно задолжување на 
општина Струмица 

 
I. Општи одредби 

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина 
Струмица се задолжува долгорочно преку 
потпишување на Договор за под-заем со 
Министерството за финансии, а по 
претходно одобрено финансирање од 
страна на Светска банка согласно 
распишан оглас, а со цел за финансирање 

на капитална инвестиција, односно за 
финансирање на следните проекти: 

- „Проект за проширување на 
секундарна дистрибутивна гасоводна 
мрежа во Струмица“ и  

-„Проект за замена и инсталација 
на куќни хоризонтални/вертикални и 
ултразвучни водомери со надоградба на 
опрема за далечинско мобилно 
отчитување и интеграција на водомерите 
во систем за далечинско отчитување во 
Општина Струмица“.  

Член 2 
 Потребата од долгорочното 
задолжување на Општината е вршење на 
дејност од јавен интерес кој е  утврден по 
спроведена јавна расправа.  
 

II. Вид и цел на задолжувањето 
Член 3 

 Видот и целта на задолжувањето е 
под-заем за реализација на погоре 
наведените проекти.  
 

III. Максимален износ и начин на 
задолжување 

 
Член 4 

 Задолжувањето ќе биде кај 
Светска банка согласно понудените 
услови. 

Член 5 
 Висината на задолжувањето, 
односно максималниот износ на 
главницата  изнесува 143.022.701,00 
денари, од кои: 
 - 117.022.701,00 денари за 
„Проектот за замена и инсталација на 
куќни хоризонтални/вертикални и 
ултразвучни водомери со надоградба на 
опрема за далечинско мобилно 
отчитување и интеграција на водомерите 
во систем за далечинско отчитување во 
Општина Струмица“ и 
 - 26.000.000,00 денари за „Проект 
за проширување на секундарна 
дистрибутивна гасоводна мрежа во 
Струмица“. 
 Висината на каматната стапка ќе 
биде согласно понудените услови на 
огласот. 
 

IV. Начин на отплата 
 

Член 6 
 Општината се обврзува дека во 
рок 10 работни дена по секоја исплатa во 
врска со долгот, да го известува 
Министерството за финансии. 
 За долгорочното задолжување 
Општината ќе изготви План за 
финансискиот капацитет и начинот на 
отплаќање, како и амортизационен план. 
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V. Согласност 
Член 7 

 Општината е должна да потпише 
Договор за под-заем и истиот да го 
достави во рок од 10 работни дена до 
Министерството за финансии. 

Член 8 
 Постапката за задолжување 
Општината ја започнува со согласност на 
Министерството за финансии. 
 

VI. Завршни одредби 
 

Член 9 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“, 
а ќе се применува по добивањето на 
писмената согласност од Министерството 
за финансии. 
 
 
Бр.08-2073/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

трајно користење и управување на 
недвижни ствари  (пречистителна станица 

за отпадни води) на ЈПКД „Комуналец“- 
Струмица  

 
Се објавува Одлуката за давање 

на трајно користење и управување на 
недвижни ствари (пречистителна станица 
за отпадни води) на ЈПКД „Комуналец“- 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2074/2          Општина Струмица 
18.03.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 

41. 
Врз основа на член 21 од од 

Законот 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 и 21/2018), 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 15.03.2019 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за давање на трајно користење и 
управување на недвижни ствари 

(пречистителна станица за отпадни 
води) на ЈПКД „Комуналец“- Струмица 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, Општина 
Струмица дава на трајно користење и 
управување  недвижни ствари 
(пречистителна станица за отпадни води) 
кои се наоѓаат во с. .Дабиља, место 
викано „Кирчевица“, запишани во Имотен 
лист бр. 13484, сопственост на Општина 
Струмица. 

Член 2 
 Недвижните ствари (пречисти-
телна станица за отпадни води) од член 1 
на оваа Одлука, Општина Струмица ги 
дава на трајно користење и управување 
без надомест на ЈПКД „Комуналец“- 
Струмица. 

Член 3 
 Начинот на користењето, 
управувањето и одржувањето на 
недвижните ствари наведени во член 2 од 
оваа Одлука ќе биде регулирано со 
Договор кој ќе се склучи помеѓу Општина 
Струмица и ЈПКД „Комуналец“ - Струмица. 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на Општина Струмица. 

 
Бр.08-2074/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 
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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 и 8/18), 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 2019 година 

 
 Се објавува Одлуката за 
спроведување на превентивна 
дезинсекција,  дезинфекција и 
дератизација   на подрачјето на општина 
Струмица  за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2075/2         Општина Струмица 
18.03.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 42. 
 Врз основа на член 12 од Законот 
за заштита  на населението од заразни 
болести  („Службен весник на Република 
Македонија бр.  66/04 139/07, 99/09,14914, 
150/15,37/16“), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2019 година, 
донесе: 

 
О д л у к а 

за спроведување на превентивна 
дезинсекција,  дезинфекција и 
дератизација   на подрачјето на 

општина Струмица  за 2019 година 
 
 

Член 1 
 

Се одобрува спроведување на 
превентивна дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација  за спречување на вектор-
преносливите заболувања   на подрачјето 
на општина Струмица  за 2019 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 2019 
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 и  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. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2075/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за измена на 
Одлуката за општинскиот линиски превоз 

на патници на подрачјето на општина 
Струмица 

 
 

Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за општинскиот линиски превоз 
на патници на подрачјето на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2076/2              Општина Струмица 
18.03.2019 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

43. 
Врз основа на член 22 од Законот 

за превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 
53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 
42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 
129/15 и 193/15) и член 20 став 1 точка 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 15.03.2019 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за измена и дополнување на Одлуката 
за општинскиот линиски превоз на 
патници на подрачјето на општина 

Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа  Одлука се врши измена и 
дополнување на Одлуката за општински 
линиски превоз на патници на подрачјето 
на општина Струмица (“Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр.10/07 и 15/15 )  
 

Член 2 
 По членот 6 треба  се додава член 
6-а:  
 „Одобрените возни редови,  
односно одобрениот возен ред од страна 
на Комисијата, на превозниците по 
издавањето за првпат, можат да се 
променат само само еднаш пред истекот 
на важење на дозволата, со друг слободен 
возен ред и тоа врз основа на писмено 
поднесена  изјава од превозникот со 
наведени реални објективни или 
субјективни причини за промена, одобрена 
од страна на “Комисијата за разгледување 
на барања за одборување на возни 

редови за нови линии и промена на возни 
редови во општинскиот превоз на патници 
во општина Струмица“. 
   

Член 3 
По членот 18   се додава член 18-а:  
„Одобрувањето на возните редови се 
врши по следните критериуми:  
- првенство на отварање на нова линија 

како и за зголемување на бројот на 
поаѓањата на постојните линии да 
имаат превозниците чии седишта се 
наоѓаат на терминусите (почетните и 
крајните станици); 

- при изборот на времето на 
поаѓањето/враќањето,  првенство на 
избор на време на поаѓање на 
постојана линија да имаат 
превозниците кој веќе вршат превоз на 
таа линија,  а меѓу нив превозникот кој 
најдолго врши превоз на таа линија, 
редовно и уредно ја одржувал 
линијата во претходната сезона; 

- при изборот на возните редови, 
односно времиња на поаѓања/враќања 
и бројот на времиња на 
поаѓања/враќања ќе бидат утврдени по 
пат аритметичка средина во зависност 
од бројот на пријавените превозници 
(опреатори); 

- доколку при изборот  на возните 
редови, односно времиња на   
поаѓања/враќања се пријават повеќе 
од еден превозник (опреатор) на исти 
времиња на поаѓања/враќања, 
времиња на поаѓања/враќања ќе бидат 
распределени наизменично со 
доделување на принципот прв 
превозник прво време на на 
поаѓања/враќања, втор превозник 
второ време на поаѓања/враќања итн; 

- доделување на возните редови, 
односно времиња на поаѓања/враќања 
од страна на Комисијата, поконкретно 
повеќе атрактивните времиња на 
поаѓања/враќања наизменичното 
доделување ќе биде извршено по пат 
ждребување од страна на Комисијата 
во присуство на превозниците кои се 
пријавиле за атрактивните возни 
редови, односно времиња на 
поаѓања/враќања; 

- доколку пријавените превозници (кои 
се пријавиле за повеќе атрактивните 
времиња на поаѓања/враќања) се 
сложат за наизменично меѓусебно 
доделување на возните редови во 
присуство на Комисијата, потвредно со 
писмен акт нема да биде спроведено 
ждребување.  
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   Член 4 
 Во членот 26 став 4 зборовите : “се 
издаваат со рок на важење од четири 
години“ се менуваат и гласат: “се издаваат 
со рок на важење од пет години“; 
 

Член 5 
 Овие измени и дополнувања се 
составен дел на Одлуката за општински 
линиски превоз на патници на подрачјето 
на општина Струмица (“Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр.10/07 и 15/15) 
 

 Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“ 
 
 
Бр. 08-2076/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Mарјан 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на Извештај за вкупниот договорен износ 

по доверители за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски   

 
Се објавува Одлуката за 

одобрување на Извештај за вкупниот 
договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2019 година. 
 
 
 
Бр.09-2071/2 Општина Струмица 
18.03.2019 год.    Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

44. 
 
Врз основа на член 8 од од 

Законот за финансиска поддршка на 
единиците на локалната самоуправа и 
единки корисници основани од единиците 
на локалната самоуправа за финансирање 
на доспеани, а неплатени обврски 

(Службен весник на Република Македонија 
бр. 209/2018), 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 15.03.2019 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а  
за одобрување на Извештај за вкупниот 

договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски   
 

Член 1 
Се одобрува Извештајот за 

вкупниот договорен износ по доверители 
за финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски изготвен од Градоначалникот на 
општина Струмица.   

 
Член 2 

 Обврските наведени во Извештајот 
се предвидени во Буџетот на општина 
Струмица за 2019 година во Програмата 
А3 – Подмирување на доспеани, а 
неплатени обврски  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица “. 
 
Бр.08-2071/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за  2019 година 
 
 

 Се објавува Програмата за  
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2019 година, 
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донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2077/2         Општина Струмица 
18.03.2019 год.        Градоначалник 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
 
 45. 
 

Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17, 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 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2019 година, 
донесе 

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

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за  

2019 година 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2019 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 20/18, 2/19 и 4/19), се врши следното  
дополнување: 

 
Во глава I 
Детални урбанистистички планови во градот   

 Во табелата  по реден број 14 се додаваат 
 
Ред.бр. објект Начин на финасирање  

 
 
 

      15 
 
 

Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 36, 
УЕ4, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со 
следните граници: 
- од источна страна со ул „23ти Октомври“,(„Улица број 
15“), 
- од западна страна со ул„Тоше Проевски“, („Улица 
број 3“), 
- од северна страна со ул„Мајка Тереза“, („Улица број 
17“) и 
- од јужната страна со ул„Драгољуб Боцинов“,(„Улица 
број 1“). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      16 

Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 37, 
УЕ4, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со 
следните граници: 
- од источна страна со ул „Моша Пијаде“, 
- од западна страна со ул„Aтанас Јанев“, (“Улица број 
2“), 
- од северна страна со ул„Ѓуро Салај“, (“Улица број 
14“) и 
- од јужната страна со ул„Мајка Тереза“, (“Улица број 
17“). 

 
 
 
 

 
 
Во глава II 
Детални урбанистистички планови во градот -   самофинансирање  

 Во табелата  по реден број 51 се додава 
 
Ред.бр. објект Начин на финасирање  

 
 
 

      52 

Детален урбанистички план за дел од блок 23, КП број 
1163/2 и КП број 1164/3, КО Градско Балдовци, кои 
парцели се опкружени: 
- од источна страна со улица број „2“; 
- од западна и јужна страна со улица број „1“ и 
- од северна страна со улица број „11“. 

 
 
 
    Самофинансирање  
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 2.Оваа Програма влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 

 
 
Бр.08-2077/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2078/2  Општина Струмица 
18.03.2019 год.   Градоначалник, 
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
 46. 
 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 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Струмица за 

2018 година  
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2018 година. 

    2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”.  
  
Бр.08-2078/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18),  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 2018 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 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
 
   Бр.09-2079/2         Општина Струмица 
   18.03.2019 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р 

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

 
47. 
 
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 
15.03.2019 година, донесе 
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З а к л у ч о к 

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 

2018 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 2018 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2079/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 урбанистички планови 

во Општина Струмица за 2018 година  
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за урбанистички планови 
во Општина Струмица за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2080/2           Општина Струмица 
18.03.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 48. 
 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 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2018 година  

 
      
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2018 година.   
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.
   
Бр.08-2080/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2081/2      Општина Струмица 
18.03.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

49. 
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 
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Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2018 

година 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2018 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2081/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 

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 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2082/2        Општина Струмица 
18.03.2019 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 50. 
 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 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програма за 

активностите на општина Струмица за 
областа на локалниот економски развој 

и туризмот во 2018 година  
 

      
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програма за активностите 
на  општина Струмица за областа на 
локалниот економски развој и туризмот во 
2018 година.   
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен  гласник на општина 
Струмица”.  
  
Бр.08-2082/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 детската заштита во 2018 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
социјалната и детската заштита во 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2083/2               Општина Струмица 
18.03.2019 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

....................................... 
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 51. 

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 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на Општина Струмица во 
областа на социјалната и детската 

заштита во 2018 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на социјалната и детската 
заштита во 2018 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2083/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 
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 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2084/2          Општина Струмица 
18.03.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 52. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата  за 

активности  во областа на заштитата на 
животната средина на подрачјето на 
Општина Струмица за 2018 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за активности  
во областа на заштитата на животната 
средина на подрачјето на Општина 
Струмицаза 2018 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2084/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за  реализација 
на Програмата на Општина Струмица во 

областа на еднаквите можности на жените 
и мажите за 2018 година  

 
 
           Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата на Општина Струмица во 
областа на еднаквите можности на жените 
и мажите за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
  Бр.09-2085/2              Општина Струмица 
  18.03.2019 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
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 53. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата на Општина 

Струмица во областа на еднаквите 
можности на жените и мажите за 2018 

година  
      

 1.Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата на Општина 
Струмица во областа на еднаквите 
можности на жените и мажите за 2018 
година;  
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен  гласник на општина 
Струмица”.  
  
Бр.08-2085/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година 
 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
меѓународна соработка за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2086/2         Општина Струмица 
18.03.2019 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 54. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на општина Струмица во 
областа на меѓународна соработка за 

2018 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на меѓународна соработка за 2018 
година 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2086/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 

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 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2087/2      Општина Струмица 
18.03.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

................................................. 
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 55. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на општина Струмица 
поврзани со спроведување на проекти 

финансирани од фондовите на 
Европската Унија за 2018 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 2018 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2087/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
   Бр.09-2088/2        Општина Струмица 
  18.03.2019 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 

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

 56. 
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 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
Извештајот за работа на ЈП 

„Паркиралишта“ Струмица за 2018 
година 

 
 

1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за 2018 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2088/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка на ЈП 
“Паркиралишта-Струмица“ за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2089/2            Општина Струмица 
18.03.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски  с.р. 
 

.......................................... 
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 57. 
 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 и 35/19), 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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ 

за 2018 година  
      

 1. Се дава согласност на 
Годишната сметка на ЈП “Паркиралишта-
Струмица“ за 2018 година.  
 2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето                                                                               
во „Службен  гласник на општина 
Струмица”.  
 
Бр.08-2089/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година 
  
Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка по Годишната 
сметка на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 
2018 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2090/2    Општина Струмица 
18.03.2019 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 58. 
 

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 
15.03.2019 година, донесе 

 
 

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

распоредување на остварената добивка 
по Годишната сметка на ЈП 

„Паркиралишта“ Струмица за 2018 
година 

 
1. Се дава согласност на Одлуката 

за распоредување на остварената добивка 
по Годишната сметка на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за 2018 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2090/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 

година  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
  Бр.09-2091/2             Општина Струмица 
 18.03.2019 год.    Градоначалник, 
 С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

................................. 
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 59. 
 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 и 35/19), 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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 

Струмица за 2018 година  
      

1.Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПЕД “Струмица 
гас“ Струмица за 2018 година; 

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен гласник на општина Струмица”.
   
Бр.08-2091/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 година  

 
Се објавува Заклучок за давање 
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД 
„Струмица гас“ Струмица за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2092/2      Општина Струмица 
18.03.2019 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 60. 
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 
15.03.2019 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ 

Струмица за 2018 година  
 

1. Се дава согласност на 
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ 
Струмица за 2018 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2092/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка  по Годишната 

сметка и финансиските извештаи  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за 2018 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка по Годишната 
сметка и финансиските извештаи  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2093/2          Општина Струмица 
18.03.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
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 61. 
 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 и 35/19), 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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Одлуката за 
распоредување на остварената добивка  

по Годишната сметка и финансиските 
извештаи  на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 

2018 година 
      

 1.Се дава согласност на  Одлуката за 
распоредување на остварената добивка  
по Годишната сметка и финансиските 
извештаи  на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2018 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен   гласник на општина Струмица”.
  
 Бр.08-2093/1 Совет на општина Струмица 
 18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

на Годишниот извештајот за работа на 
ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2018 година 
 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2094/2         Општина Струмица 
18.03.2019 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а      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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2019 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај 

за работа на ЛУБ„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2018 година 

 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај 
за работа на ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2018 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2094/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

на Годишната завршна сметка на 
ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2018 година 
 

 Се објавува Заклучок за усвојување на 
Годишната завршна сметка на ЛУБ„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
  Бр.09-2095/2            Општина Струмица 
 18.03.2019 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 63. 
 

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 
15.03.2019 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување Годишната завршна 

сметка на ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2018 година 

 
1. Се усвојува Годишната завршна 

сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2018 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2095/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучок за усвојување 
на Извештајот за работа на Дом за деца и 
млади „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2018 година 
 
 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
Дом за деца и млади„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2018 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2096/2        Општина Струмица 
18.03.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

  
64. 

 
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 
15.03.2019 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за работа 
на Дом за деца и млади„Благој Јанков 

Мучето“ Струмица за 2018 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
работа на Дом за деца и млади„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2096/1 Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучок за усвојување 
на Завршните сметки на Дом за деца и 

млади „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2018 година 

 
Се објавува Заклучок за 

усвојување на Завршните сметки на Дом 
за деца и млади„Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2019 година. 
 
Бр.09-2097/2            Општина Струмица 
18.03.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

.................................... 
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 65. 
 

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 
15.03.2019 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Завршните сметки на 

Дом за деца и млади „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2018 година 

 
 

1. Се усвојуват Завршните сметки 
на Дом за деца и млади„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2018 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2097/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 
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 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
 
Бр.09-2098/2     Општина Струмица 
18.03.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 66. 
 
 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 
15.03.2018 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

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 2018 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 2018 година; 
  
 2.  Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица” . 
  
 
Бр.08-2098/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 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 и 8/18), 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 2018 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2019 година. 
 
 
Бр.09-2099/2      Општина Струмица 
18.03.2019 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
67. 

 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 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 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2019 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 2018 година 
 
 
 1.Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за четвртиот квартал 
од 2018 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.08-2099/1  Совет на општина Струмица 
18.03.2019 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
............................. 
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68. 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот 

квартал од 2018 година: 
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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 и 8/18), 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  2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
Општина Струмица за  2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2019 
година. 
 
Бр.09-2100/2      Општина Струмица 
18.03.2019 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................................  
69. 

 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 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 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2019 година, 
донесе: 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај 
на Општина Струмица за  2018 година 
      

 1.Се усвојува Годишниот извештај на 
Општина Струмица за  2018 година; 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.
  
Бр.08-2100/1   Совет на општина Струмица 
18.03.2019 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

    
     70.  

Годишен извештај  на Oпштина 
Струмица за  2018 година 

 
 

1.Буџет и Одлука за извршување 
на Буџетот за 2018 година 
 
 Буџетот за 2018 година на 
општина Струмица и Одлуката за 
извршување на Буџетот се донесени на 
седницата на Советот на општина 
Струмица одржана на 28.12.2017 година 
со две  Измени и  дополнувања на 
Буџетот за 2018 година донесени на 
седниците на Советот на општина 
Струмица одржани на 28.05.2018 година и 
09.11.2018 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 2018 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 2018 година од 
планираните 1.071.053.401 денари се 
реализирани 913.275.780  или 85%. 
Вкупните приходи ги сочинуваат: 
основниот буџет кој е реализиран со 
348.367.536   или 73% во однос на 
планираното,  наменските дотации, 
односно блок дотациите кои се 
реализирани во износ од 487.887.250 или 
100% од планираното, 
самофинансирачките активности се 
реализирани во износ од 31.522.340 или   
77% од планираното , донациите се 
реализирани во износ од  37.857.692 или 
79% во однос на планираното во буџетот  
и во колоната кредит од планираните 
10.000.000 денари реализирани се  
7.640.962 или 77% .  

 
 

 
Опис План 2018 Извршено 2018 % 

Основен буџет 481 395 305  348 367 536 73 
Наменски дотации 489 700 297  487 887 250 100 
Донации 48 082 299    37 857 692 79 
Самофинансирање 41 875 500    31 522 340 76 
Кредит              10 000 000      7 640 962 77 
Вкупно 1 071 053 401 913 275 780   85 
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Кај донациите процентот на 
реализација на приходите 79% е многу 
поголем во однос на процентот на 
реализација на расходите од 54% затоа 
што во декември 2017 година се 
реализираа најголем дел од приходите 
кои како салдо се пренесоа во 2018 
година и во овој квартал се појави 
суфицит од 12.017.023 денари кој се 
додава на пренесеното салдо од 2017 
година.Дефицит се појавува  во колоната 
наменска дотација на износ од 539.869 
денари кој се покрива од пренесеното 
салдо од 2017 година на сметката  

дотации. Во колоните за основен буџет и 
самофинансирачки активности  имаме 
суфицит од 13.374.166 денари  и 251.261 
денари па суфицитот на вкупниот Буџет 
за 2018година претставува збир од 
суфицитите на сите сметки 25.102.581 
намален за износот на кредитот 7.640.962 
и изнесува 17.461.619 денари кој износ се 
додава на пренесеното салдо од 2017 
година  и заклучно со 31.12.2018 година 
салдото од сите сметки во Буџетот на 
Општина Струмица изнесува 39.816.604 
денари. 

 
 
 
                            Реализација на  приходи на  буџет 2018 
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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 
31.12.2018 година се гледа од следниот преглед: 

 
Група на приходи Буџет 2018 Реализација на 

приходи 
Процент на 
реализација 

1.Даночни приходи 297 680 026 251 730 637 84,56% 
2.Недоночни приходи 40 870 359 9 341 129 22,86% 
3.Трансфери        71.844.920 67 079 519 93,37% 
4.Капитални приходи 71 000 000 20.216.251 28,47% 
Вкупно 481 395 305  348.367.536 72,37% 
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Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува 
 
 

Вид на данок Буџет 2018 Реализирано 2018 Процент 
1.Персонален данок 7 000 000 8 104 000 115,77% 
2.Даноци на имот 61 100 000 69 059 356 113,03% 
3.Такси и надоместоци 228 580 026 174 072 505 76,15% 
4.Дозволи за вршење 
   дејност 

 
1 000.000 

 
494.776 

 
49,48% 

Вкупно: 297 680 026 251 730 637 84,56% 
              
 
 

Структура на реализираните даночни приходи по видови 
 

   
         

                 
 
 
 Во 2018 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина 
Струмица по основ на данок на имот  заклучно со 31.12.2018 година изнесуваат 55.866.540 
денари, во кој износ е комулиран неплатениот данок на имот од минати години. 
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 Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2018 година во однос на 
планираните износи во буџетот за 2018 година е дадена во следната табела:  
 

Вид на данок Планирано 
2018 

Реализирано 
2018 

 
% 

1.Данок на имот-физички лица 15 000 000 15 971 802 106,48% 
2.Данок на имот-правни лица 6 600 000 6 998 308 106,03% 
3.Данок на промет на недвижнос- 
   ти и права 

 
36.500.000 

 
43.893.441 

120,26% 

4. Данок на наследство и подарок 3 000 000 2 195 805 73,19% 
   Вкупно 61 100 000 69 059 356 113,03% 
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Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма  од правни 
лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2018 година изнесуваат 94.308.279  денари 
и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати години преземени од УЈП. 

 
Реализацијата на позначајните комунални такси за 2018 година во однос на 

реализацијата од 2017 година дадена е во табелата што следува:  
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Вид на такса Извршено 

2018 
Извршено 

2017 
 % 

1.Комунал. такса за истакнув.  фирма      10.410.761 13 928 869 75 
2.Комунална такса за јавно осветл. 42 061 898 40 551 641 104 
3.Комунална такса за користење ул. 3 970 841 3.516.090 113 
4.Ком.надомест за уредување град. 
   земјиште 

 
104.919.356 

 
99.882.254 

          
105 

5.Надоместок за добивање на лиценца и 
дозволи за вршење дејност 

 
347 258 

 
450 587 

 
77 

 
           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 2018 година се 
реализирани 6.847.524 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 
2018 година се реализирани 10.237.602 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 2018 година уплатени се 3.131.125 
денари . 
 
     3.Расходи на општината 
 
 Расходите на Општина Струмица реализирани во 2018 година  во вкупен износ од 
888.173.199 денари во однос на планираните 1.071.053.401 се со процент на реализација од 
83%  од кои што 130.463.658  се капитални расходи а останатите се тековно оперативни 
расходи. Во основниот буџет реализирани се 126.353.445 денари капитални расходи и 
208.639.925 тековно оперативни расходи или 38 % 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.  Кај 
самофинансирачките активности реализираните расходи се во износ од  31.271.079, кај 
донациите реализирани се расходи во износ од 25.840.669 а кај наменската дотација 
реализирани се расходи во износ од 488.427.119 денари .    
 
        Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што 
следува: 
 

Програма                               Планирано/2018               Реализирано 
 

А-Совет на општина 6 717 100 5.912.067       

G-ЛЕР 23 536 752 7 683 054      

D-Градоначалник  и МЗ 15 227 000   9.966.885     

Е-Општинска админ. 144 498 179 111.562.861    

Ј-Комунални дејности 147 035 641 87 800 117    

К-Култура 21 756 145 19.567.835    

L-Спорт и рекреација 14 550 000 14.445.364    

V-Социј.заштита 96 671 815 80 818 263   

N-Образование 477 183 757 453 608 309   

W-Противпожарна заш. 21 186 000 16.635.977  

М-Програма за развојИПА  17 773 819 10 707 650  

F-Урбанистичко планир. и 

 уредув.на град.земјиште 78 667 193 69 211 058 

R-Заштита на животна средина 6.250.000 253.759 

ВКУПНО 1.071.053.401    888.173.199 
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  Во програмите V-Социјална 
заштита  општината од основниот буџет 
реализирала расходи во висина од 
2.360.305 денари како социјални 
трансфери  и  помош за детските 
градинки. 
           За програмата N-Образование од 
средствата на основниот буџет издвоени 
се средства во висина на 4.803 .391 
денари кои во најголем дел се потрошени 
за  поправки и тековно одржување на 
објектите  во основното и средното 
образование во износ од 3.359 .210  
денари и за инвестиции 1.444.181 денари. 
 
 Во програмата К-Култура  од 
основниот буџет има реализирано за 
тековни расходи во висина на 11.322.957 
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 , Струмица-
опен и други  . Еден дел од овие средства 
се наменети за буџетските корисници од 
областа на културата. 
  
 Во програмата W-Противпожарна 
заштита од основниот буџет потрошени се 
7.375.562 денари, а кои се однесуваат на 
расходите за плата  за вработените  кои 
не се финансираат со наменска дотација  
и расходи за тековно одржување.  
 
            Во програмата L-Спорт и 
рекреација  сите14.445.364 денари се 
потрошени од основниот буџет за 
помагање на спортските настани  и 
локалните спортски клубови. 
 
 Сите овие програми ,освен Л-
Спорт и рекреација се финансираат и од 
централниот буџет со блок дотации за кои 
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 187.658.886 денари и 
13.616.632 за легализација на бесправни 
објекти  од правни лица со состојба 
31.12.2018 година, од кои голем дел ќе се 
реализираат во текот на оваа година. 
Побарувањата по основ на комунален 
надоместок од граѓани со состојба од 
31.12.2018 година изнесуваат 4.791.601 
денари и 12.499.525 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 31.12.2018 година 
изнесуваат 3.943.407 денари . 
           Побарувањата по основ на рушење 
на дивоградби од физички лица и од 
правни лица на 31.12.2018 година 
изнесуваат 636.444  денари. Побарувањата 
по основ на одобрени микро-кредити од 
ИМГ-фондот, осниван од италијанска 
донација , заклучно со 31.12.2018 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 
165.149.620 денари.Голем дел од овие 
обврски веќе се сервисирани во текот на 
2019  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. 
 
 

          Заклучно со состојбата на ден 31.12.2018  година постојаните средства на општина 
Струмица изнесуваат : 
 
 -Земјиште со имотни листови...............................................12.559.210 ден. 
  -Улици, патишта и др.објекти..........................................1.389.543.279 ден.  
 -Опрема.................................................................................    4.808.200 ден. 
           -Инвестиции во тек............................................................. 113.730.006 ден.        
           -Долгорочни вложувања во ЈП........................................... 274.313.744 ден. 

 
Од долгорочните вложувања во 

јавни претпријатија 18.981.454 ден. се 
однесуваат на ЈП-Паркиралишта 
Струмица кои од 2008    до 2018 година се 
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трансферирани како вложување и 
подршка на ова претпријатие во оснивање 
врз основа на одлука на Совет, од 2010 
заклучно со 2018 година сумата од 
154.857.575 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 на улици, 
патишта и др.објекти е воспоставена од 
2002 година. 
 

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 2018 година  од 42.061.898   денари е 
искористен за покривање на трошоците за 
потрошената електрична енергија за 
улично осветлување и тековното 
одржување во износ од 18.661.103  
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 2018 
меѓу кои е и капиталната програмата ЈА- 
Изградба 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 2018 
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 
реализирани се 13.072.145 денари, Ј-6 
програмата реализирани се 4.377.523 
денари  и ФД-програмата е реализиран  
износ од 5.434.466 денари , или вкупно за 
оваа намена се потрошени 22.884.134 
денари   што е неколку пати повеќе од 
добиените средства за оваа намена  и не 
ги покриваат реализираните капитални 
расходи и трошоците за одржување на 

патиштата па  затоа потрошени се 
сопствени средства од основниот  буџет.   
.        Во 2018 година добиени се сите 12 
рати од  дотацијата од ДДВ на вкупен 
износ од 50.255.818 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-ЈI-изградба на системи за 
одведување на отпадни води во износ од 
14.090.476 денари и тоа во делот кој се 
однесува на населените места во општина 
Струмица, затоа што делот од овие 
програми кој се однесува на градот се 
финансира од надоместокот за уредување 
на градежно земјиште,  во програмата-ЈГ-
Изградба на системи за водоснабдување 
потрошени се средства во износ 4.641.686 
денари,во програмата FD-Уредување на 
рурални подрачја во износ од 5.434.466 
денари, во програмата ЈL-Гасификација во 
износ од 13.430.000 денари, во 
програмата DА-Месна самоуправа во 
износ од 2.020.387 денари и остатокот од 
средствата се вложени во програмата G1-
Подршка на локален економски развој.. 
 Во делот на донации за 2018 
година  реализирани се проектите од 
Програмата за погранична соработка со 
соседните земји членки на ЕУ како 
ИПА/Развојни програми – ,   за  проектот 
Бизнис мрежа Струмица -Кукуш-Кичево     
во 2018 година се реализирани 2.481.185 
денари .За ИПА-проектот во погранична 
соработка со Р.Бугарија-Еко градинка 
добиени се 24.515.000 денари во 
декември 2016 година од кои во 2017 
година реализирани се 7.483.988 денари и 
овој проект продолжува во 2018 година со 
реализација од 16.443.770 денари. Во 
погранична соработка со Р.Грција се 
реализира  ИПА-проектот/ Промоција на 
туризмот и културата за кој во 2018 година 
се реализирани 2.825.503 денари. За овие  
проекти отворени се донаторски сметки во 
рамките на Буџетот на општина Струмица  
и нивната реализација  продолжува  во 
2019 година. 
          Од другите донатори  во 2017 
година  добиени  се средства  во износ од 
2.192.654 денари од  Бугарската амбасада 
за набавка на возило за лица со посебни 
потреби  кое во истата година е набавено 
и ставено во функција а во 2018 година се 
реализирани 464.010 денари. 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. 
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            Донациите за Струмичкиот 
карневал за  2018 година се реализираа 
на износ  од1.122.017 денари. 

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 

се опфатени и платите на вработените од 
сите буџетски корисници. 
 Во 2018 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 2018 година  беа 
трансферирани од централниот буџет,. Од 
планираните 489.700.297 денари блок 
дотации беа потрошени 488.427.119 
денари како што следува во табелата: 

 
Надлежност Расходи 

дотација 
Расходи 

основен буџет 
                  Расходи  

                            
 Донација Самофинансира-

чки активности 
Образование 431 231 484 4 803 391 2.417.984 15 155 450 
Соц.заштита 40 920 223 2 360 305 16 529970 16.007.765 
Култура 7 014 997 11 322 957 1 122017 107.864 
Пожарникари 9 260 415 7 375 562 0 0 
Вкупно:                     488 

427 119 
25 862 215 20 069971 31.271.079 

 
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 25.862.215  денари од основниот 
буџет, 20.069.971 денари од донација и 
31.271.079 денари од самофинансирачки 
активности  во функција за поквалитетно 
обавување на превземената надлежност. 
   
 6.Извештај за реализација на тековната 
резерва 
 

Во текот на 2018 година од 
тековната резерва која е планирана во 
програмата D1-Градоначалник а е 
наменета за покривање на трошоците за  
отпремнини при пензионирање и 
посмртнина за вработените кај буџетските 
корисници реализирани се 1.319.154 
денари и тоа како парична помош во 
случај на смрт на вработен или на член на 
потесно семејство потрошени се 120.000 
денари во 5 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 18 пензионирања а кај останатите 
буџетски корисници уште 7 пензионирање 
за што беа потрошени вкупно 1.199.154 
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 D1-Градоначалник. 

 Пензионираните вработени од 
општинската администрација беа 
исплатени од програмата Е0. 

…………………………… 
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 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2018 

година 
 

 Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2018 
година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2019 година. 
 
Бр. 09- 2070/2       Општина Струмица 
18.03.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

............................... 
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71. 
         Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Р.М.”број 5/02)  член 33, точка 1 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 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 и 8/18) Советот на Општина Струмица на  
седница одржана на 15.03.2019 година, донесе 

 
ЗАВРШНА СМЕТКА 

 НА БУЏЕТОТ НА  ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА  2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
       Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2018 година се состои од:   
 

    Планирани Реализирани 
 

I. Вкупни приходи                                                      1.061 .053.401             905.634.818          
− даночни приходи                             297 680 026 251.730.637  
− неданочни приходи                            82 745 859 40 863 469  
− капитални приходи                            71 000 000 20 216 251  
− приходи од дотации                        489 700 297 487 887 250  
−  приходи од трансфери 71 844 920 67.079.519  
−  приходи од донации 48 082 299 37 857 692  
II. Вкупни расходи                                  1 071 053 401 888 173 199  
-  Од утврдени намени                          1 067 753 401 885 844 045  
-   Расходи од резерви                                              3.300.000 2 329 154  

   III. Дефицит/Суфицит                                             10 000 000 17 461 619  
   IV. Финансирање                                                                                         10 000 000 -17 461 619  

Прилив                                                  0 -17 461 619  
- приливи од домашен заем              10 000 000 7 640 962  
- приливи од странски заем                 0 0  
- други приливи ( депозит)                  0 -25 102 581  

Одлив (отплата на главнина)                                                                 0 0  
                                                                       

Член 2 
      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2018 година 
претставува збир од суфицитот од тековната 2018 година (17.461.) и од пренесениот вишок 
на приходи од претходната 2017 година (22.354.985) изнесува: 
 

-Салдо на 31-12-2018     39.816.604 денари 
Салдо основен буџет 25.950.856 денари 
Салдо буџет дотации 1.248.239 денари 
Салдо буџет самофинасирачки активности   5.050.625 денари 
Салдо буџет донации   15.207.846 денари 

 
                 Салдото на основниот буџет во износ од   25.950.856 денари се пренесува како  
прилив на основниот буџет на општина  Струмица  за 2019 година. 

    Салдото на буџетот на дотации во износ од 1.248.239    денари се пренесува како  
прилив на буџетот на дотации на општина   Струмица  за 2019 година.  
                   Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 5.050.625       
денари се пренесува како прилив на буџетот на самофинасирачки активности на општина  
Струмица за 2019 година.  

      Салдото на буџетот на донации во износ од   15.207.846    денари се пренесува 
како прилив на буџетот на донации на  општина Струмица за 2018 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: 
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Член 4 

 
      Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина  Струмица за 2018 година 
се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени. 

 
Член 5 

 
      Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2018 година  се     
објавува   во “Службен гласник на општина Струмица“.  

 
 

 Бр.08-2070/1      Совет на општина Струмица 
 18.03.2019 год.                          Претседател, 

С т р у м и ц а                              Марјан Даскаловски с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

____________________________________ 
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