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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)
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 47-та седница на
Советот на општина Струмица
I.Се објавуваат прописите и другите
акти донесени на 47-та
седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 02.06.2021 година и тоa:
1. Одлука за измена и дополнување
на Буџетот на општина Струмица
за 2021 година, бр. 08-3296/1 од
03.02.2021 година;
2. Одлука за доделување парична
помош на Перо Мерков од
Струмица
бр.
08-3297/1
од
03.02.2021 година;
3. Одлука за утврдување потреба од
кофинансирање
на проекти на
ГОи во рамките на јавни повици
организирани
преку
РеЛОад2
проектот (Регионална програма за
локална демократија во Западен
Балкан 2) бр. 08-3298/1 од
03.02.2021 година;
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дезинсекција,
дезинфекција и дератизација на
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за 2021 година бр. 08-3299/1 од
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5. Одлука
за донесување на
Програма за изградба на спортска
сала
на КП бр. 1276
КО
Струмица, за потребите на СОУ
„Сане Сандански“ Струмица бр.
08-3300/1 од 03.02.2021 година;
6. Одлука за измена на режимот на
сообраќај на крстосница на ул.
„Братство
Единство“
со
ул.
„Климент Охидски“ во Струмица
бр. 08-3301/1 од 03.02.2021 година
7. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
изработка на
урбанистички
планови во Општина Струмица за
2021 година бр. 08-3302/1 од
03.02.2021 година;
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измена
и
дополнување на Програмата за
уредување
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градежното
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подрачјето
на
Општина Струмица за 2021 година
бр.
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и
дополнување на Програмата за
активности
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на
подрачјето
на
Општина
Струмица за 2021 годинa бр. 083304/1 од 03.02.2021 година;
10. Програма
за
измена
и
дополнување
на
Програмата
одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Струмица
за 2021 година бр. 08-3305/1 од
03.02.2021 година;
11. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
изградба и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на
општина Струмица за 2021 година
бр.
08-3306/1
од
03.02.2021
година;
12. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
активностите
на
Општина
Струмица од областа
на
културата во 2021 година бр. 083307/1 од 03.02.2021 година;
13. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
активностите
на
Општина
Струмица во областа на спорт и
млади во 2021 година бр. 083308/1 од 03.02.2021 година;
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14. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
активностите
на
Општина
Струмица
во
областа
на
образованието во 2021 година бр.
08-3309/1 од 03.02.2021 година;
15. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
активностите
на
општина
Струмица
за
областа
на
социјалната и детската заштита
во 2021 година бр. 08-3310/1 од
03.02.2021 година;
16. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
активностите
на
Општина
Струмица
во
областа
на
заштитата
и
спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2021
година;
бр.
08-3311/1
од
03.02.2021 година
17. Заклучок за утврдување Нацрт
план за ДУП за блок 12, УЕ 2 во
Струмица
бр.
08-3312/1
од
03.02.2021 година;
18. Заклучок за давање
согласност
за прием на поголем број деца од
капацитетот во клоновите на
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица
бр.
08-3313/1
од
03.02.2021
година;
19. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работењето на ЈПЕД
„Струмица-гас“
Струмица
за
периодот од 01.01. до 31.03.2021
година бр. 08-3314/1 од 03.02.2021
година;
20. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работењето на ЈП
„Парткиралишта-Струмица“
Струмица, за периодот од 01.01.
до 31.03.2021 година бр. 08-3315/1
од 03.02.2021 година;
21. Заклучок за давање согласност на
Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата за
работа
ЈП
„ПарткиралиштаСтрумица“ Струмица за 2021
година бр. 08-3316/1 од 03.02.2021
година;
22. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работа на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период 1
месец- 03 месец 2021 година бр.
08-3317/1 од 03.02.2021 година; и
23. Залучок
за
усвојување
на
Кватрален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за првиот
квартал од 2021 година бр. 083318/1 од 03.02.2021 година.
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II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.09-3396/1
Општина Струмица
04.06.2021 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................
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143.
Врз основа на член 29 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,
192/15 и 209/18 и „Сл. весник“ на РСМ
бр.244/19, 53/21 и 77/21), член 36 став 1
точка 2 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седница одржана на 02.06.2021 година,
донесе

Oдлука
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година
1.

Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Струмица за 2021 година се состои од:
Буџет

I.

II.

I.

Ребаланс

Вкупни приходи

1.112.708.869

1.197.579.994

Даночни приходи

284.528.341

329.896.19

Неданочни приходи

57.566.220

57.566.220

Капитални приходи

57.000.000

Приходи од дотации

583.734.818

583.734.818

Приходи од трансфери

85.772.990

99.372.677

Приходи од донации

44.106.500

68.510.088

Вкупни расходи

1.191.308.556

1.263.709.208

Од утврдени намени

1.188.008.556

1.260.409.208

3.300.000

3.300.000

- 78.599.687

-66.129.214

Расходи од резервите

58.500.000

II.

Дефицит

III.

Финансирање

78.599.687

66.129.214

Прилив

78.599.687

66.129.214

Домаш.задолжување
Депозит
Одлив
Отплата на главница

65.000.000
13.599.687

65.000.000
1.129.214

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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Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 34

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 36

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 38

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 40

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9

Службен гласник на општина Струмица
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Стр. 42

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 44

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 46

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 48

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 50

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 52

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 54

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 56

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 58

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 60

Службен гласник на општина Струмица

бр. 9

04 .06.2021 год.

04.06.2021 год.

бр. 9
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Стр. 62

Службен гласник на општина Струмица

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на
објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08- 3296/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
144.
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 02.06.2021 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на Перо
Мерков од Струмица
Член 1
На Перо Мерков од Струмица му
се доделува парична помош во вкупен
нето износ 50.000,00 денари, како помош
за лекување.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2021 година и да се
трансферираат
на
доставена
трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3297/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................................
145.
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 02.06.2021 година, донесе:

бр. 9

04 .06.2021 год.

Одлука
за утврдување потреба од
кофинансирање на проекти на ГО и во
рамките на јавни повици организирани
преку РеЛОад2 проектот (Регионална
програма за локална демократија во
Западен Балкан2)
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
кофинансирање на проекти на ГО и во
рамките на јавни повици организирани
преку РеЛОад2 проектот.
Член 2
Во врска со проектот Регионална
програма за локална демократија 2
(ReLOad2),
Oпштина
Струмица
аплицирање на јавен повик отворен за
изразување
учество
во
програмата
ReLOad2.
Член 3
За кофинансирање на проекти на
ГО и во рамките на јавни повици
организирани преку РеЛОад2 проектот,
потребно е кофинансирање од страна на
Општина Струмица во висина од 20% од
вредноста на проектот, доколку бидеме
прифатени од страна на комисијата за
евалуација при УНДП.
Потребните финансиски средства
за кофинансирање, да се обезбедат од
Буџетот на Општина Струмица за 2022
година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Струмица“.
Бр.08-3298/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

146.
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 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
257/20), 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

04.06.2021 год.

бр. 9

Струмица, на седницата
02.06.2021 година, донесе:

Службен гласник на општина Струмица

одржана

на

Одлука
за спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година
Член 1
Се одобрува спроведување на
превентивна дезинсекција, дезинфекција и
дератизација за спречување на векторпреносливите заболувања на подрачјето
на општина Струмица за 2021 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 2021
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.08-3299/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
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147.
Врз основа на член 74 став 8
Законот за градење („Сл. весник на РМ“
бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16,
71/16, 103/16, 132/16, 35/18, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20),
член 19 од Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението
за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градње („Сл.
весник на РМ“ бр. 55/18), 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 општината Струмица
на седницата одржана на 02.06.2021
донесе:
Одлука
за донесување на Програма за
изградба на спортска сала
на КП бр. 1276 КО Струмица, за
потребите на СОУ „Jане Сандански“
Струмица
Член 1
Со оваа Одлука
се донесува
Програма за изградба на спортска сала
на
КП бр. 1276
КО Струмица, за
потребите на СОУ „Јане Сандански“
Струмица, со површина со градба од 625
2
м и вкупна површина по катови од 851
2
м , согласно член 74 од Законот за
градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,
35/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и
279/20) и
согласно член 19 од
Правилникот за формата и содржината на
барањето, потребната документација и
образецот на решението за изведување
на градбите односно поставување на
опремата за кои не е потребно одобрение
за
градење
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 55/18).
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Програмата за изградба на Спортска сала

Стр. 64
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на КП бр. 1276 КО Струмица, за потребите
на СОУ „Јане Сандански“ Струмица со
технички број 017-0405/2021 изработена
во мај 2021 година од ДПГИ „Вектор -90„
Томе ДООЕЛ -Струмица
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3300/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
148.
Врз основа на член 348 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патишта
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16,
11/18, 83/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19
и 302/20), 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
02.06.2021 година, донесе
Oдлука
за измена на режимот на сообраќај на
крстосница на ул. „Братство Единство“
со ул. „Климент Охидски“ во Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена
на режимот на сообраќај на пресекот на
ул. „Братство Единство“ со ул. „Климент
Охридски“ во Струмица, од класична
крстосница, во крстосница со регулирана
сигнална
контрола
(семафори)
и
поставување на соодветна светлосна,
ветикална и хоризонтална сигнализација.
Член 2
Сообраќајното
решение
е
изработено врз основа на ГУП на град

бр. 9

04 .06.2021 год.

Струмица,
бр. 20-336/2 од 09.03.2021
година, според Одлука бр. 07-4826/1 од
18.07. 2006 година.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
Основниот сообраќаен проект за измена
на режим на сообраќај на крстосница од
ул. „Братство Единство“ и ул. „Климент
Охридски“ во Струмица со технички број
015-006/2021 изработен од МС СТОП
ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3301/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………….
149.
Врз основа на член 31 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр.32/20), 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 02.06.2021 година донесе:
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2021 година
1.Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2021 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 33/20, 2/21, 3/21 и 6/21), се вршат
следните измени и дополнувања:

Во точка 2:
F1 – Урбанистичко планирање , износот од „5.000.000 денари“ се заменува со
износот од „8.500.000 денари“.
По алинеја 3 се додава алинеја 4 која гласи:
- „Геодетски елаборати за посебни намени.”

04.06.2021 год.

бр. 9
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2.Во глава:
VII . Урбанистички проект
Во табелата по реден број 6 се додава
Р.б.
7.

Објект
Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички
план, со намена Б5-хотели и хотелски комплекси на КП1527 во
КО Габрово, Општина Струмица

3.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-3302/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
150.
Врз основа на член 95 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на
Република Mакедонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 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 став 1
точка 8 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
02.06.2021 година, донесе

Износ денари
Самофинасирање

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година
1. Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 33/20 и 6/21) во точка:
Во
глава:
ТРОШОЦИ
ЗА
УРЕДУВАЊЕ
НА
ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ:
а) Во точка 2 ФА .- Уредување на
градежно
земјиште
(капитални
трошоци), износот од „60.000.000,оо
денари“ се заменува со износот
„63.600.000,оо денари“.

Во табелата по реден број 37 се додава:
р.
бр.
38

Назив на активноста
Мост на река Турија

б) Во точка 9 ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води
износот од “28.235.723,оо денари“ се заменува со износот „31.667.278,оо денари“
Во табелата по реден број 3 се додава:
р.
бр.
4
5.

Назив на активноста
Учество во грантот за Софилар
Надзор за порој „Св. Илија“

в) Во точка 12 ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци), износот од “13.130.000,оо
денари“ се заменува со износот „21.630.000,оо денари“
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бр. 9

04 .06.2021 год.

Во табелата по реден број 8 се додава:
р.
бр.
9
10
11
12
13
14

Назив на активноста
Заштитна ограда за пешаци
Гумирани столбови
Реконструкција на урбана опрема (клупи, канти)
Нови семафори на ул. Братство Единство и Климент Охридски
Пешачки семафор на Комерцијална банка
Огради на тротоар

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3303/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
151.
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 02.06.2021 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активности во областа
на заштитата на животната средина на
подрачјето на Општина Струмица за
2021 година
I.Во Програмата за активности во
областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година (“Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 33/20)
се врши следните измени и дополнувања:
Во глава:

4. Финасирање

а) Во Програма : RАА – Стационар за
кучиња
и
мачиња
износот
од
„1.000.000,оо денари“ се заменува со
износот „2.100.000,оо денари“.

Во табелата по реден број 1 се додава:
р.б.
2

Назив на активноста
Учество во јавно претпријатие

б) Во Програмата RAB: Енергетски ефикасни фасади и кровови износот од
„5.400.000,оо денари“ се заменува со износот „6.400.000,оо денари“.

II.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3304/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

152.
Врз основа на член 12 од Законот
за јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“ бр. „Службен
весник на Република Македонија“ бр.
111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11,
80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член
36 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 15 од Статутот на општина

04.06.2021 год.

бр. 9

Службен гласник на општина Струмица

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 02.06.2021 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година
1. Во Програмата одржување на
јавната чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 33/20),
се врши измена и дополнување во точка:
4.Начин на финансирање
Програма Ј4 – Јавна чистота
износот од
„7.570.000,oo денари“ се
заменува со износот
„8.570.000,oo
денари“
По алинеа 3 се додава алинеа 4
која гласи:
- Чистење на диви
депонии ............... 1.000.000,оо денари
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр. 08-3305/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
153.
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 02.06.2021 година, донесе

стр.
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Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Струмица за 2021 година
1. Во Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2021
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 33/20), во:
Програма ЈА:
Изградба на јавно осветлување,
износот „10.400.000 денари“
се
заменува со износот
„14.600.000
денари“
2. Оваа Програма влегува во сила
по објавувањето во “Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.08-3306/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
154.
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 02.06.2021 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2021 година
1.Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2021 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 33/20)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:
Во Програмата К3 – Музичка и
кинотечна дејност износот од „7.500.000
денари “ денари, се заменува со износот
„6.000.000 денари“
Во Програмата КА – Култра капитални расходи износот од „12.278.740
денари “ денари, се заменува со износот
„11.778.740 денари“
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бр. 6

07.05.2021 год.

Во табелата под реден број 3 се додава:
р.б.

Назив на активноста

4

Опрема за галерија

5.

Младински културен центар -адаптација

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3307/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….
155.
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 02.06.2021 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт
и млади во 2021 година
1. Во Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт и
млади во 2021 („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 33/20), се вршат
следноте измени и дополнувања:
Во точка
5.
Распоредување
на
буџетските средства
Во Програма LAA – Изградба и
одржување на спортски терени, износот
„7.700.000 денари”
се заменува со
износот „12.700.000 денари”.
Во табелата
додава:
Р.б.
4.

по реден број 3 се

Објект
Ново спорско игралиште
АРМ

2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3308/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
156.
Врз основа на член 22, став 1,
точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа („ Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од
Законот
за
средно
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15,
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18
и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 229/20), член 157, од
Законот за основното образование („Сл.
весник на РСМ“ бр. 161/19) и член 14, став
1 точка 8 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица” бр. 4/03, 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 02.06.2021 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
образованието во 2021 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
образованието во 2021 година („Службен
гласник на општина Струмица“ број 33/20)
се
вршат
следните
измени
и
дополнувања:
Во точка 3. Финансирање

-

Во програмата
N1:
Основно образование,
износот од
„4.467.800 денари“, се
заменува со износот „4.767.800 денари“.

04.06.2021 год.

бр. 9

Службен гласник на општина Струмица
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Во табелата пo реден број 5 се додава:
р.б.
6.

Назив на активноста
Фарбање на училишни спортски игралишта

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

општина Струмица, на седницата одржана
на 02.06.2021 година, донесе

Бр.08-3309/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………..

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2021 година

157.
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, 29/19), Советот на

I.Во Програмата за активностите
на општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2021 година („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 33/20), во:

Во глава: 5. Финансирање се додава:
-Програма V1: Детски градинки ……….........3.500.000 денари
р.б. Назив на активноста
Дотација за детски градинки – трансвер

1.

-

Во Програмата VA – Капитални расходи за детски градинки
“1.000.000 денари“ се заменува со износот „4.785.905 денари“

-

Во табелата по реден број 1 де додава:

износот

од

р.б. Назив на активноста
2.

Фасада на градинка во касарна – анекс на договор

II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3310/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………

158.
Врз основа на член 22 точка 10 и
11 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член
9 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 2 од Законот за управување
со кризи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14,
104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот
за пожарникарствотo„Службен весник на

Стр. 70
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Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07,
55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 152/19) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 02.06.2021 година,
донесе

бр. 9

04 .06.2021 год.

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2021 година
1.Во Програмата за активностите
на Општина Струмица во областа на
заштитата
и
спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2021 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 33/20), во точка 16:

Финасирање:
W0: Противпожарна заштита,
износот „17.714.069 денари“.

износот

од „15.426,079 денари“ се заменува со

Во табелата:
ред.
бр.

Назив на активноста

6.

Барање од ТППЕ за 2021 година

7.

Други материјали

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-3311/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р
………………………………
159.
Врз основа на член 27 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија”
бр. 32/20), 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, 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
02.06.2021 година, донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт план за ДУП за
дел од Урбан Блок 12 ,
УЕ 2 КО Струмица, општина Струмица
1.Се утврдува Нацрт план на
Детален урбанистички план за дел од
Урбан Блок 12, УЕ2, во Струмица,

Се брише
Се додава

Општина Струмица.
2019-2029 година)

(плански

период

2. Границата на Планскиот опфат
за изработка на Детален Урбанистички
план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 во
Струмица се води по осовините на
следните улици:
− бул. „Гоце Делчев“
− бул. „Климент Охридски“
− ул. „Младинска“
− ул. „Борис Попдимитров„
Вкупната површина на планскиот
опфат изнесува 8,39ха.
3.Нацрт
планот
за
Детален
урбанистички план за дел од Урбан
Блок 12, УЕ 2, во Струмица, Општина
Струмица, со тех.бр.008-1103/2021 од
март 2021 год., изработен од ДПГИ
„Вектор 90” Томе ДООЕЛ Струмица и се
состои од:
- текстуален дел и графички приказ на
планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и за инфраструктурата.

04.06.2021 год.
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4.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3312/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………
160.
Врз основа на член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр
104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), 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 02.06.2021 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност за прием на
поголем број на деца од капацитетот во
клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“Струмица
1.
Се дава согласност за
прием на поголем број на деца од
капацитетот во клоновите во ЈОУДГ
„Детска радост“- Струмица за воспитната
2020/2021 година, согласно Барањето бр.
03-171/2 од 25.05.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3313/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………....

161.
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

стр.
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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 02.06.2021 година, донесе:

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД “Струмица гас“
Струмица за периодот од 01.01.2021
година до 31.01.2021 година
1.Се дава согласност на Извештајот
за работењето на ЈПЕД “Струмица гас“
Струмица за периодот од 01.01.2021
година до 31.01.2021 година, бр. 01-299/1
од 12.05.2021 година, усвоен со Одлука на
Управен одбор бр.02-298/3 од 12.05.2021
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3314/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………...............
162.
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
02.06.2021 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица за периодот од
01.01.2021 до 31.03.2021
1. Се дава согласност на Извештајот за
работењето
на
ЈП
„ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица за период од
01.01.2021 до 31.03.2021, бр. 01-477/1 од
19.05.2021 година, усвоен со Одлука на
Управен одбор бр.02-476/3 од 19.05.2021
година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
02.06.2021 година, донесе

Бр.08-3315/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
163.
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
02.06.2021 година, донесе

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за период 1 месец- 3 месец
2021 година

Заклучок
за давање согласност на Програма за
измена и дополнување на Програмата
за работа на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица за 2021 година
1.Се
дава
согласност
на
Програмата за измена и дополнување на
Програмата
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за
2021 година број 01-478/1 од 19.05.2021
година, усвоенa со Одлука на Управен
одбор бр.02-476/4 од 19.05.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3316/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………
164.
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,

1.Се дава согласност на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период 1 месец3 месец 2021 година, усвоен со Одлука на
Управниот одбор број 02-2589/2 од
26.04.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.08-3317/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………….....
165.
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, 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 02.06.2021 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2021
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2021 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.08-3318/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
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166.
К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
период: 01.01.2021 - 31.03.2021 год.
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К3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на
Општина Струмица и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2021 31.03.2021 год.)

