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42.
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, 8/18, 16/19 и 29/19)
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување вршител на должноста
директор 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 11.03.2021 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.09-1483/1
10.03.2021 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

…………………………………
43.
Врз основа на член 84 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 124/15 и
65/18), ја извршувам следната достава преку
Јавна објава
Општина Струмица го повикува
НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во
рок од 1 (еден) ден, да се јави во
просториите на Општина Струмица, да го
подигне Решението со Ип 1 бр. 26/21-61 од
16.02.2021 година, донесено од Овластениот
градежен инспектор.
Општина
Струмица,
преку
Овластениот
градежен
инспектор,
со
горенаведеното Решение, му налага на
непознатиот имател на градба во рок од 5
(пет) дена од приемот на Решението сам да
ја отстрани градбата инкорпорирана во член

бр. 3

17.03.2021 год.

73 од Законот за градење - настрешница,
изведена на КП 4577 во КО Струмица, во
шумскиот појас над градот Струмица, под
локалитетот Цареви Кули во непосредна
близина на Трим патеката која води до
манастирот Св.Илија, со димензии во основа
5x2,5м
во
висина
на
приземје.
Настрешницата е од дрвена конструкција и
тоа 7(седум) дрвени столбови поврзани со
две хоризонтални подроженици, врз кои се
исковани дрвени летви и покриена со
керамиди.
Доколку непознатиот инвеститор не
го подигне Решението, оваа Јавна објава се
смета за уредна достава на Решението со
Ип 1 бр. 26/21-61 од 16.02.2021 година и
сите негативните последици кои можат да
настанат од истата ги сноси самата странка.
Бр.03-1024/2
Општина Струмица
Градоначалник,
08.03.2021 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
44.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од
Законот
за
локална
самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на Општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19),
Градоначалникот
на
Општина
Струмица, донесе:
Решение
за објавување на прописите и другите
акти донесени на 45-та седница на
Советот на општина Струмица
I. Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 49-та седница на Советот
на општина Струмица,
одржана на
24.02.2021 година и тоa:

1. Завршна сметка
2.

3.

на Буџетот на
општина Струмица за 2020 година,
бр. 08-1561/1 од 15.03.2021 година;
Одлука за донесување на Измена и
дополнување Детален урбанистички
за дел од блок 20, УЕ 9 во Струмица,
бр. 08-1562/1 од 15.03.2021 година;
Одлука за донесување на Детален
урбанистички за дел од Блок 1, УЕ 1
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во Струмица бр. 08-1563/1 од
15.03.2021 година;
4. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за давање на согласност
за издавање под закуп на објекти во
сопственост на општина Струмица
бр. 08-1564/1 од 15.03.2021 година;
5. Одлука за доделување парична
помош на Ване Трајков од Струмица
бр. 08-1565/1 од 15.03.2021 година;
6. Програма за дополнување на
Програмата
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето
на општина Струмица за 2021 година
бр. 08-1566/1 од 15.03.2021 година;
7. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
уредување на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Струмица
за 2020 година бр. 08-1567/1 од
15.03.2021 година;
8. Заклучок за усвојување на Извештај
за
реализација
на
Годишната
програма
за
изградба,
реконструкција,
одржување
и
заштита на локални патишта и
улици на територијата на Општина
Струмица за 2020 година бр. 081568/1 од 15.03.2021 година;
9. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2020 година бр. 081569/1 од 15.03.2021 година;
10. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активности во областа на заштитата
на животната средина на подрачјето
на Општина Струмица за 2020
година бр. 08-1570/1 од 15.03.2021
година;
11. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
одржување на јавната чистота во
2020 година бр. 08-1571/1 од
15.03.2021 година;
12. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програма за
одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица за
2020 година бр. 08-1572/1 од
15.03.2021 година;
13. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на
проекти финансирани од фондовите
на Европската Унија за 2020 година;
бр. 08-1573/1 од 15.03.2021 година;
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14. Заклучок за усвојување на Извештај

за реализација на Програмата за
акривностите на општина Струмица
во
областа
на
меѓународната
соработка за 2020 година бр. 081574/1 од 15.03.2021 година;
15. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
во областа на локалниот економски
развој и туризмот во 2020 година
бр. 08-1575/1 од 15.03.2021 година;
16. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица
во областа на образованието во
2020 година; бр. 08-1576/1 од
15.03.2021 година;
17. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица
од областа на културата во 2020
година бр. 08-1577/1 од 15.03.2021
година;
18. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица
во областа на спорт и млади во
2020 година бр. 08-1578/1 од
15.03.2021 година;
19. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
за областа на социјалната
и
детската заштита во 2020 година бр.
08-1579/1 од 15.03.2021 година;
20. Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Програмата на
Општина Струмица во областа на
еднаквите можности на жените и
мажите за 2020 година бр. 08-1580/1
од 15.03.2021 година;
21. Заклучок за усвојување на Извештај
за работата на Општиската јавна
установа
Отворен
граѓански
универзитет „Јоска Свештарот“ за
2020 година бр. 08-1581/1 од
15.03.2021 година;
22. Заклучок за усвојување на Извештај
за работата на Дом за деца и млади
„Благој
Мучето“
Струмица,
со
финансиски извештај и завршна
сметка за 2020 година бр. 08-1582/1
од 15.03.2021 година;
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23. Заклучок за усвојување на Извештај

за работата на Локалната установа
библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2020 година бр.
08-1583/1 од 15.03.2021 година;
24. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020
година бр. 08-1584/1 од 15.03.2021
година;
25. Заклучок за давање согласност на
Годишна
сметка
на
ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020
година бр. 08-1585/1 од 15.03.2021
година;
26. Заклучок за давање согласност на
Одлука
за распоредување на
добивката остварена по годишната
сметка
за 2020 година на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“бр.
081586/1 од 15.03.2021 година;
27. Заклучок за давање согласност на
Програма за измена и дополнување
на Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2021
година бр. 08-1587/1 од 15.03.2021
година;
28. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈПЕД
„Струмица гас“ за 2020 година бр.
08-1588/1 од 15.03.2021 година;
29. Заклучок за давање согласност на
Годишна сметка на ЈПЕД „Струмица
гас“ за 2020 година, бр. 08-1589/1 од
15.03.2021 година;
30. Заклучок за давање согласност на
Одлука
за распоредување на
добивката остварена по Годишната
сметка
за 2020 година на ЈП
„Струмица-гас“;бр.
08-1590/1
од
15.03.2021 година;

31. Заклучок за давање согласност на

Програма за измена и дополнување
на Програмата за работа на ЈПЕД
„Струмица гас“ Струмица за 2021
година бр. 08-1591/1 од 15.03.2021
година;

32. Заклучок за усвојување на Извештај
од процена на штета од пожар во
ТЦ „Глобал“ Струмица од 02.01.2021
година бр. 08-1592/1 од 15.03.2021
година;

33. Заклучок за усвојување на Годишен

извештај на Општина Струмица за
2020 година бр. 08-1594/1 од
15.03.2021 година; и

34. Заклучок за усвојување на Квартален

извештај за извршување на Буџетот
на општина Струмица за четвртиот
квартал од 2020 година; бр. 081594/1 од 15.03.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.09-1640/1
17.03.2021 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

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

45.
Вр основа 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,
209/18,
“Службен весник на РСМ“ бр. 244/19 и
53/21) и член 20 од Статутот на општина
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19),
Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
12.03.2021 година, донесе

Стр. 6
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бр. 3

17.03.2021 год.

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вкупниот износ
изнесуваат:

на планираните и остварените приходи и расходи во 2020 година
Планирани

Реализирани

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

1.014.606.255
1.127.058.879
274 528 341
64 116 623
47 000 000
581 083 228
103 372 677
56 958 370
1 243 723 259
1 240 423 259
3.300.000
-116 664 380
116 664 380
118 425 022
91 600 315
0
26 824 707
1 760 642

232.752.678
21 275 059
13 965 994
580 812 494
140.611.002
25 189 028
984 255 801
981 838 123
2 417 678
30 350 545
-30 350 545
-28 589 812
50 793 740
0
-79 383 552
1 760 642

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2020 година
претставува збир од суфицитот од тековната 2020 година (30.350.545) и од пренесениот
вишок на приходи од претходната 2019 година и изнесува
Износ денари
Салдо на 31-12-2020
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации

118.145.094
79.217.748
25.983.522
4.693.598
8.250 226

Салдото на основниот буџет во износ од 79.217.748
денари се пренесува како
прилив на основниот буџет на општина Струмица за 2021 година.
Салдото на буџетот на дотации во износ од 25.983.522 денари се пренесува како
прилив на буџетот на дотации на општина Струмица за 2021 година.
Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 4.693.598
денари се
пренесува како прилив на буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица за
2021 година.
Салдото на буџетот на донации во износ од 8.250 226 денари се пренесува како прилив
на буџетот на донации на општина Струмица за 2021 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:

25.02.2021 год.

бр. 2
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25.02.2021 год.

бр. 2
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Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Струмица
за 2020 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 2020
година ќе
се
објави во “Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1561/1
Совет
на
општина
Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
46.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02),
член 13 и 44 од Законот за
урбанистичко
планирање
(„Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 32/20) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2021 година,
донесе:
Одлука
за донесување на Измена и дополн
ување на Детален урбанистички план
за дел од блок 20, УЕ 9 во Струмица
Член 1
Се
донесува
Измена
и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од блок 20, УЕ9 Струмица,
плански период (2020-2025).
Член 2
Измената и дополнувањето на
Деталниот урбанистички план за дел од
блок 20, УЕ9 Струмица, е со површина
од 4,39 ха и со граничен опфат:
− од северната страна границата е
по осовина на собирната улица
,,Ѓорѓи Василев“,
− од источната страна граница е по
осовина на магистралната улица
,,Климент Охридски“,
− од јужната страна границата е по
осовина на собирната улица
,,Трајко Делиџаков“ и улицата
,,Ристо Клепов“, и

стр.
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од западнaта страна границата е
по осовина на улиците број „1“, и
улица „Мара Минанова“.
Член 3
Измената и дополнувањето
на
Деталниот урбанистички план за дел од
блок 20, УЕ9, е изработен од ДПТУИ
„Идеа Консалтинг“ ДООЕЛ - Струмица со
техн. број 03-76/2020 од декември 2020
год. и се состои од:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
Член 4
Измената и дополнувањето на
Деталниот урбанистички план за дел од
блок 20, УЕ9, во град Струмица
е
изработен
во
четири
идентични
примероци и се заверува со потпис и
печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
−

Бр.08-1562/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………….
47.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и
член 13 и 44 од Законот за
урбанистичко
планирање
(„Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 32/20) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2021 година,
донесе:
Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок 1,
УЕ 1 во Струмица
Член 1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ1
во град Струмица (плански период 20162021 година)

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 1 , УЕ 1 Струмица, е со
површина од 0,6964 ха и со граничен
опфат:
− од северната страна границата е
по осовина на улица
„24-ти
Октомври“,
− од источната страна граница е по
осовина
на
ул.„Жртви
на
фашизмот“
− од јужната страна границата е по
осовина на собирната „Васил
Сурчев“ и
− од западнaта страна границата е
по осовина на крак на ул. „24-ти
Октомври“.
Член 3
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 1, УЕ 1, е изработен од
Друштво за урбанизам, проектирање
градежништво, трговија и услуги „СТАН –
арт“ ДОО увоз-извоз, Куманово со техн.
број 32.01-11/16 од јануари 2021 година и
се состои од:
-текстуален дел (документациона основа и
планска документација),
-графички приказ (документациона основа
и планска документација),
Член 4
За Деталниот урбанистички план
за дел од Блок 1, УЕ 1 , во град Струмица,
е добиена согласност од Министерството
за транспорт и врски под број 24-2077/2 од
12.03.2021 година.
Член 5
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 1, УЕ 1 , во град Струмица е
изработен
во
четири
идентични
примероци и се заверува со потпис и
печат на доносителот на планот.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

бр. 3

17.03.2021 год.

на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Одлука
за измена и дополнување на Одлуката
за давање на согласност за издавање
под закуп на објекти во сопственост на
општина Струмица
Член 1
Во Одлуката за давање на
согласност за издавање под закуп на
објекти во сопственост на општина
Струмица бр. 08-6534/1 од 12.11.2020
година („Службен гласник на општина
Струмица бр. 29/20), се вршат следните
измени и дополнувања:
гласи:

I. Во член 1 точка 6 се менува и

„6. Деловна просторија (ДП),
заведена во Имотен лист бр.1804, м.в.
Село, КП бр.4448, дел 0, број на зграда 1,
влез 1, кат ПР, КО Муртино, со вкупна
2
површина од 88 м , разделена во три
одделни деловни простори и тоа: ДП со
2
површина од 29 м , ДП со површина од 12
2
2
м и ДП со површина од 47 м .“
II. Во член 1, по точка 22 се
додава:
„23. Деловна просторија (ДП) - Дом
на културата-Добрејци, заведена во
Имотен лист број 515, м.в. Село, КП бр.
2011, дел 0, намена на зграда В3-6, влез
1, кат ПР, КО Добрејци, со површина од
2
190 м “.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во ,„Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-1564/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………..
49.

Бр.08-1563/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе

25.02.2021 год.

бр. 2
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Одлука
за доделување парична помош на Ване
Трајков од Струмица
Член 1
На Ване Трајков од Струмица му
се доделува парична помош во вкупен
нето износ 30.000,00 денари, како помош
за санирање на штета настаната од пожар
во семејна куќа.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2021 година и да се
трансферираат на доставена од нивна
страна трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1565/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
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50.
Врз основа на член 31 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр.32/20) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2021 година
донесе:
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за
2021 година
Во Програма за изработка на
урбанистичките планови на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 33/20 и 2/21) се врши следното
дополнување:

………………………………………
Во глава:
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање
Во табелата по реден број 58 се додава:
р.б.

59

Објект
Износ денари
Детален урбанистички план за дел од Блок 33, УЕ4, во Струмица, со Самофинанплански опфат ограничен со улиците:
сирање
- од југоисток со осовина на ул„Кукушка“,
- од северозапад со осовина на ул„Крсте Мисирков“,
- од североисток со осовина на ул„22ри Декември“.

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр. 08-1566/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2020 година
1. Се усвојува Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2020 година.

Стр. 12
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Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.

Бр.08-1567/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Годишната програма за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и улици на
територијата на Општина Струмица за
2020 година
1.
Се
усвојува
Извештајот
реализација на Годишната програма
изградба, реконструкција, одржување
заштита на локални патишта и улици
територијата на Општина Струмица
2020 година;

за
за
и
на
за

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1568/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:

бр. 3

17.03.2021 год.

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
во
Општина
урбанистички
планови
Струмица за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1569/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активности во областа на заштитата на
животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1570/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе

25.02.2021 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на јавната чистота во 2020
година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за одржување
на јавната чистота во 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1571/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на јавнo зеленило на
подрачјето на општина Струмица за
2020 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за одржување
на јавнo зеленило на подрачјето на
општина Струмица за 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1572/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
57.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 8/18,16/19 и 29/19) Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.03.2021 година, донесе
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Заклучок
за усвојување Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2020 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 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1573/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2020 година
1. Се усвојува Извештајот
реализација
на
Програмата
активностите на општина Струмица
областа на меѓународна соработка
2020 година

за
за
во
за

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1574/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

бр. 3

17.03.2021 год.

59.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:

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

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програма за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој
и туризмот во 2020 година

61.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:

1. Се
усвојува
Извештајот
за
реализација на Програма за
активностите на
општина
Струмица во областа на локалниот
економски развој и туризмот во
2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето
во
„Службен
гласник на општина Струмица”.

Бр.08-1575/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:
З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020
година
1.

Се
усвојува
Извештајот
за
реализација на Програмата
за
активностите на Општина Струмица
во
областа на образованието во
2020 година

Бр.08-1576/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

З а к л у ч ок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година
1.Се усвојува Извештајот за реализација
на Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2020 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1577/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

62.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе

25.02.2021 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020
година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1578/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
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, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2020 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1579/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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

стр.
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Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа на еднаквите
можности на жените и мажите за 2020
година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа
на еднаквите
можности на жените и мажите за 2020
година;
2.Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1580/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинска јавна установа
– Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Извештајот за
работата на Општинска јавна установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2020 година бр.01-36/5 од
26.02.2021 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”
.
Бр.08-1581/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за работа
на Дом за деца и млади„Благој Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2020 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на Дом за деца и млади„Благој
Мучето“
Струмица,
со
финансиски
извештај и завршна сметка за 2020 година
бр.05-17/1 од 03.03.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1582/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………….

67.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештај за работата
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка
за 2020 година
1.Се усвојува Извештајот за
работата
на
Локалната
установа
библиотека
„Благој
Јанков
Мучето“
Струмица, со финансиски извештај и
завршна сметка за 2020 година бр.01-35/1
од 03.03.2021 година;

бр. 3

17.03.2021 год.

2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1583/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
68.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица
за 2020 година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2020 година
бр. 01-233/1 од 23.02.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1584/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
69.
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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:

25.02.2021 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2020 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2020 година, бр. 05-234/1 од
23.02.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1585/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………
70.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварената по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2020
година
1. Се дава согласност на Одлуката
за
распоредување
на
добивката
остварената по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2020 година,
бр. 02-232/5 од 23.02.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1586/1 Совет на општина Струмица
15.03.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
71.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,

стр.
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64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
275/19), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата
за работа на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2021 година
1.

2.

Се дава согласност на Програмата за
измена
и
дополнување
на
Програмата
за
работа на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2021 година број 01-250/1 од
26.02.2021 година.
Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.

Бр.08-1587/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
72.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
275/19), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“
Струмица за 2020 година
1.

Се дава согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“
Струмица за 2020 година, усвоен од
Управниот одбор со Одлука број 02112/3 од 23.02.2021 година.

Стр. 18
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Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.

Бр.08-1588/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
73.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2020 година
1.
Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2020 година, усвоена од
Управниот одбор со Одлука број 02-112/4
од 23.02.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1589/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
74.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19), член
36
од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 12.03.2021
година, донесе:

бр. 3

17.03.2021 год.

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварена по Годишната сметка и
финансиските извештаи на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2020 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за
распоредување
на
добивката
остварена
по Годишната сметка и
финансиските извештаи
на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2020 година бр. 02-112/5
од 23.02.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1590/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
75.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
275/19), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата
за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас “
Струмица за 2021 година
1.Се
дава
согласност
на
Програмата за измена и дополнување на
Програма за работа на ЈПЕД „СтрумицаГас “ Струмица за 2021 година број 01141/1 од 05.03.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1591/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

25.02.2021 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

76.
Врз основа на член 143 од Законот
за заштита и спасување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 12.03.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот од
процена на штета од пожар во ТЦ
„Глобал“ Струмица од 02.01.2021
година
1.Се усвојува Извештајот од
процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“
Струмица од 02.01.2021 година број 081516/1 од 11.03.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1592/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

77.
Врз основа на член 34 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.03.2021 година,
донесе:

стр.
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Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2020 година
1.Се усвојува Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2020 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-1593/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
78.
Годишен извештај на општина
Струмица за 2020 година

1.Буџет и Одлука за извршување
на Буџетот за 2020 година
Буџетот за 2020 година на
општина Струмица и Одлуката за
извршување на Буџетот се донесени на
седницата на Советот на општина
Струмица одржана на 25.12.2020 година
со две
Измени и
дополнувања на
Буџетот за 2020 година
донесени на
седниците на Советот на општина
Струмица одржани на 22.05.2020 година и
24.09.2020 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 2020 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 2020 година од
планираните 1.245.483.901 денари се
реализирани 1,065.399.995
или 86%.
Вкупните
приходи
ги
сочинуваат:
основниот буџет кој е реализиран со
392.701.564
или 84% во однос на
планираното,
наменските дотации,
односно
блок
дотациите
кои
се
реализирани во износ од 580.812.494 или

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

100%
од
планираното,
самофинансирачките
активности
се
реализирани во износ од 15.830.239 или
Опис
Основен буџет
Наменски дотации
Донации
Самофинансирање
Кредит
Вкупно

Реализација на приходи на буџет 2020 година

17.03.2021 год.

36% од планираното , донациите се
реализирани во износ од 25.261.958 или
44% во однос на планираното во буџетот .

План 2020
469 235 836
582 591 539
57 724 711
44 331 500
91 600 315
1 245 483 901

Кај самофинансирањето процентот на
реализација на приходите 36% е помал
во однос на процентот на реализација на
расходите од 39% затоа што поради
пандемијата училиштата и детските
градинки не работеа во 2020 година па до
декември 2019 година се реализираа
најголем дел од приходите кои како салдо
се пренесоа во 2020 година и во овој
квартал се појави дефицит од 1.126.095
денари кој се одзема од пренесеното
салдо од 2019 година. Во колоните на
основен буџет, наменска дотација и
донација имаме суфицит од 79.383.552
денари па суфицитот на вкупниот Буџет

бр. 3

Извршено 2020
392 701 564
580 812 494
25 261 958
15 830 239
50 793 740
1 065 399 995

%
84
100
44
36
55
86

за 2020 година претставува разлика од
суфицитот и планираниот дефицит за
реализираниот
кредит
на износ од
50.793.740 денари зголемен за одливот на
износ од 1.760.642 денари. Пресметаниот
суфицит на вкупниот Буџет за 2020 година
изнесува 30.350.545 денари . Заклучно со
31.12.2020 година салдото од сите сметки
во Буџетот на Општина Струмица
изнесува 118.145.094 денари односно тоа
претставува збир од суфицитот од
тековната 2020 година и пренесениот
вишок на приходи од претходната 2019
година.

25.02.2021 год.
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Приходите кои ги остваруваат месните заедници се исто така приходи и расходи во
основниот буџет на општина Струмица .Со овие средства располагаат самите МЗ и на нивно
барање градоначалникот ги извршува сите потребни расходи кои аналитички се водат во
рамките на вкупните буџетски расходи така што МЗ во секое време знаат со колку средства
располагаат.
По групи на приходи процентот на реализација на приходите во основниот буџет до
31.12.2020 година се гледа од следниот преглед:
Група на приходи
1.Даночни приходи
2.Недоночни приходи
3.Трансфери
4.Капитални приходи
Вкупно

Буџет 2020
274 528 341
19 784 763
119.295.462
55 627 270
469 235 836

Реализација на
приходи
232 752 678
5 371 890
135 132 262
19.444.734
392.701.564

Процент на
реализација
84,78%
30,18%
113,28%
34,96%
83,69%
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Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува
Вид на данок
1.Персонален данок
2.Даноци на имот
3.Такси и надоместоци
4.Дозволи за вршење дејност
Вкупно:

Буџет 2020
14 000 000
60 000 000
199 528 341
1 000.000
274 528 341

Реализирано
2020
14 468 510
61 691 383
156 281 985
310.800
232 752 678

Процент

Структура на реализираните даночни приходи по видови

103,35%
102,82%
78,33%
31,08%
84,78%

25.02.2021 год.
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Во 2020 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина
Струмица по основ на данок на имот заклучно со 31.12.2020 година изнесуваат 65.229.857
денари, во кој износ е комулиран неплатениот данок на имот од минати години.
Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2020 година во однос на
планираните износи во буџетот за 2020 година е дадена во следната табела:
Вид на данок
1.Данок на имот-физички лица
2.Данок на имот-правни лица
3.Данок на промет на недвижности и права
4. Данок на наследство и подарок
Вкупно

Планирано
2020
15 000 000
7 000 000
36.000.000

Реализирано
2020
16 958 286
5 605 475
35.771.368

%
112,99%
80,08%
99,36%

2 000 000
60 000 000

3 356 254
61 691 383

167,81%
102,82%

Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма од правни
лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2020 година изнесуваат
110.635.310 денари и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати
години преземени од УЈП.
Реализацијата на позначајните комунални такси за 2020 година во однос на
реализацијата од 2019 година дадена е во табелата што следува:

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

Извршено
2020
8.989.705
43 864 575
3 554 045
91.719.166

Извршено
2019
9 946 014
42 459 797
3.855.310
105.071.187

91
103
93
88

310 800

345 911

90

%
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Во однос на капиталните приходи
од приходот од продажба на државно
земјиште од кој што општината добива
80% а државата 20% од остварената цена
во 2020 година се реализирани 13.965.994
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 2020 година се реализирани
3.106.588 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 2020 година уплатени се
2.284.015 денари .

бр. 3
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3.Расходи на општината
Расходите на Општина Струмица
реализирани во 2020 година во вкупен
износ од 986.016.443 денари во однос на
планираните 1.245.483.901 се со процент
на реализација од 80%
од кои што
207.095.383
се капитални расходи а
останатите
се
тековно
оперативни
расходи. Во основниот буџет реализирани
се 146.050.860 денари капитални расходи
и 194.631.542 тековно оперативни расходи
од
или 43 % од вкупните расходи
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
16.956.334 кај донациите реализирани се
расходи во износ од 21.246.684 а кај
наменската дотација реализирани се
расходи во износ од 556.337.283 денари .

25.02.2021 год.
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Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што
следува:
Програма

Планирано/2020

А-Совет на општина

7 200 000

Реализирано
5.771.816

Г-ЛЕР

9 517 408

6 900 164

Д-Градоначалник и МЗ

8 221 395

6.847.663

Е-Општинска админ.

128 984 179

96.480.215

Ј-Комунални дејности

258 811 568

172 309 577

К-Култура

30 486 262

21.734.886

Л-Спорт и рекреација

17 550 000

9.156.512

В-Социј.заштита

77 839 570

62 851 065

Н-Образование

551 471 917

500 007 502

Њ-Противпожарна заш.

34 049 071

30 563 539

М-Програма за развојИПА

46 423 974

20 315 175

Ф-Урбанистичко планир. и
уредув.на град.земјиште

68 484 102

51 667 184

5.750.055

1.257.145

694.400

154.000

Р-Заштита на животна средина
Х-Родова еднаквост
ВКУПНО
.

Во
програмите
В-Социјална
заштита општината од основниот буџет
реализирала расходи во висина од
2.048.589
денари
како
социјални
трансфери
и
помош за детските
градинки.
За програмата Н-Образование од
средствата на основниот буџет издвоени
се средства во висина на 5.869.995
денари кои во најголем дел се потрошени
за поправки и тековно одржување на
објектите
во основното и средното
образование во износ од 4.069.995
денари и за инвестиции 1.800.000 денари.
Во програмата К-Култура
од
основниот буџет има реализирано за
тековни расходи во висина на 4.415.621
денари, со кои општината ги подржала
најзначајните културни манефастации,
како што се
ФКТ Ристо Шишков,
Фестивал на афоризми, ,
Ликовната
колонија , Струмица-опен и други . Еден
дел од овие средства се наменети за
буџетските корисници од областа на
културата. Во делот на капиталните
расходи потрошени се 5.825.478 денари
за галеријата.
Во програмата Њ-Противпожарна
заштита од основниот буџет потрошени се
18.561.269 денари, а кои се однесуваат на
расходите за плата за вработените кои
не се финансираат со наменска дотација

1.245.483.901

986.016.443

и расходи за тековно одржување и судски
решенија.
Во
програмата
Л-Спорт
и
рекреација
сите 9.156.512 денари се
потрошени од основниот буџет за
помагање на спортските настани
и
локалните спортски клубови.
Сите овие програми ,освен ЛСпорт и рекреација се финансираат и од
централниот буџет со блок дотации за кои
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 137.094.700 денари и
11.824.457 за легализација на бесправни
објекти
од правни лица со состојба
31.12.2020 година, од кои голем дел ќе се
реализираат во текот на оваа година.
Побарувањата по основ на комунален
надоместок од граѓани со состојба од
31.12.2020 година изнесуваат 23.216.028
денари и 11.610.226 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
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деловен простор на 31.12.2020 година
изнесуваат 3.943.407 денари .
Побарувањата по основ на рушење на
дивоградби од физички лица и од правни
лица на 31.12.2020 година изнесуваат
636.444 денари. Побарувањата по основ на
одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот,
осниван од италијанска донација , заклучно
со 31.12.2020 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 .

бр. 3
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Кога
веќе
ги
споменавме
побарувањата треба да ги кажеме и
обврските кои општина Струмица ги има
према добавувачите
во износ од
65.977.813 денари.Голем дел од овие
обврски веќе се сервисирани во текот на
2021
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 31.12.2020 година постојаните средства на општина
Струмица изнесуваат :
- Земјиште со имотни листови...............................................12.559.210 ден.
- Улици, патишта и др.објекти .......................................... .2.148.169.713 ден.
- Опрема................................................................................ 8.299.797 ден.
- Инвестиции во тек............................................................... 116.419.913 ден.
- Долгорочни вложувања во ЈП............................................ 314.090.673 ден.
Од долгорочните вложувања во
јавни претпријатија 26.895.018 ден. се
однесуваат
на
ЈП-Паркиралишта
Струмица кои од 2008 до 2020 година се
трансферирани
како
вложување
и
подршка на ова претпријатие основано
врз основа на одлука на Совет, од 2010
заклучно со 2020 година сумата од
185.970.940 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 2020 година од 43.864.575 денари е
искористен за покривање на трошоците за
потрошената електрична енергија за
улично
осветлување
и
тековното
одржување во износ од 14.558.081
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 2020
меѓу кои е и капиталната програмата ЈАИзградба на јавно осветлување со која се
опфатени
осветлувањето
на
новоизградените
булевари
и
поставувањето на нови кандилабри за
улиците во градот и населените места во
општина Струмица.
Во однос на трансферите од
централната власт од Фондот за патишта(
поранешна Агенција за државни патишта
а сега ЈП за државни патишта) за 2020
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 39.117.910 денари и Ј-6
програмата реализирани се 4.589.817
денари
, или вкупно за оваа намена се
потрошени
43.707.727
повеќе од
добиените средства за оваа намена кои
не ги покриваа реализираните капитални
расходи и трошоците за одржување на
патиштата па
затоа потрошени се
сопствени средства од основниот буџет.
.
Во 2020 година добиени се сите 12
рати од дотацијата од ДДВ на вкупен
износ од 54.929.460 денари.
Овие се
ненаменски средства и можат да се

25.02.2021 год.

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

користат за оперативни или капитални
расходи. Во најголем дел во општина
Струмица овие средства се потрошија
како капитални расходи и тоа во
програмата ЈН- Урбана опрема во износ
од 2.099.426 денари, во програмата ЈИИзградба на системи за отпадни води на
износ од 20.245.097, во програмата ЈЛГасификација во износ од 12.716.603
денари и остатокот од средствата се
вложени во програмата ЈД-Изгрдба и
реконструкција на локални патишта .
.
Во делот на донации за 2020
година
реализирани се проектите од
Програмата за погранична соработка со
соседните земји членки на ЕУ како
ИПА/Развојни програми . Во погранична
соработка со Р.Грција се реализира ИПАпроектот/ Промоција на туризмот и
културата за кој во 2020 година се
реализирани
1.040.748
денари.
Во
погранична соработка со Р.Бугарија се
реализираат два проекти еден проект со
Ќустендил/ Зачувување на духовните
светилишта за кој во 2020 година се
потрошени 10.593.044 денари и другиот
со Петрич/ Заштита на локалното
население за кој
во 2020 година се
потрошени
3.858.182 денари. Овие
проекти продолжуваат со реализација во
2021 година.
Во
програмата
Н2-Средно
образование сите три средни училишта се
вклучени
во европската образовна
програма
ЕРАЗМУС + Клучна акција
1/Мобилност на ученици во стручното

Надлежност

Расходи
дотација

стр.

27

образование и обука. Со решение од
Националната
агенција за европски
образовни
програми
и
мобилност
доделени им се донации на средните
училишта во износ од 13.813.970 денари
за 2020 година од кои до 31.12.2020 се
реализирани 4.749.631 денари.
Донациите
за
Струмичкиот
карневал за 2020 година се реализираа
на износ од само 392.792 денари од
единствена причина што карневалот во
2020 година воопшто не се одржа.
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 2020 година имавме целосна
реализација
на
финансирањето
на
буџетските корисници со блок дотација
која до 31.12.2020 година се реализираше
100%, односно сите предвидени средства
во буџетот за 2020 година
беа
трансферирани од централниот буџет,. Од
планираните 582.591.539 денари блок
дотации беа потрошени 556.337.283
денари како што следува во табелата

Расходи
основен
буџет

Расходи

Образование
Соц.заштита
Култура
Пожарникари

480 721 558
52 779 358
10 834 097
12 002 270

5 869 995
2 048 589
10 241 099
18 561 269

4.749.631
0
392.792
0

Самофинанс
ирачки
активности
8 666 318
8.023.118
266.898
0

Вкупно:

556.337.283

36 720 952

5.142.423

16.956.334

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 36.720.952 денари од основниот

Донација

буџет, 5.142.423 денари од донација и
16.956.334 денари од самофинансирачки
активности во функција за поквалитетно
обавување на превземената надлежност.
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6.Извештај за реализација на
тековната резерва
Во текот на 2020 година од
тековната резерва која е планирана во
програмата
Д1-Градоначалник
а
е
наменета за покривање на трошоците за
отпремнини
при
пензионирање
и
посмртнина за вработените кај буџетските
корисници реализирани се 1.577.678
денари и тоа како парична помош во
случај на смрт на вработен или на член на
потесно семејство потрошени се 210.000
денари во 10 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 30 пензионирања а кај останатите
буџетски корисници уште 4 пензионирања
за што беа потрошени вкупно 1.367.678
денари. Со влезот во втората фаза на
децентрализација овие средства паднаа
на терет на општината ,односно во блок
дотацијата нема предвидено средства за
парична помош во случај на смрт или
пензионирање, туку препораката од
министерот за финансии беше да се
исплаќаат од тековната резерва во
програмата
Д1-Градоначалник.
На
пензионираните
вработени
од
општинската
администрација
отпремнините
беа
исплатени
од
програмата Е0.
.....................................
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79.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
244/19 и 53/21), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.03.2021 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 2020 година
1. Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал
од 2020 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот
извештај
составен
на
образец К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1594/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

25.02.2021 год.
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80. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот
квартал од 2020 година
K1: (01.01.2020 - 31.12.2020 год.
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Струмица
(01.01.2020 - 31.12.2020 год.)
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К3. Квартален извештај за промените на секое задолжување на Општина Струмица и
јавните претпријатија основани од општината (01.01.2020 - 31.12.2020 год.)
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