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 510. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

Р е ш е н и е 
за објавување на прописите и другите 

акти донесени на 2-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
 

 I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 2-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 15.11.2021 година и тоa: 

 
1. Одлука за измена и дополнување на 

Буџетот на општина Струмица за  
2021 година,  број 08-7216/1 од 
15.11.2021 година; 

2. Одлука за избор на член на Советот 
на општина Струмица кој ќе 
учествува во процесот на 
одлучување за прашања на 

конфликт на интереси на 
Градоначалникот на општина 
Струмица, број 08-7217/1 од 
15.11.2021 година; 

3. Одлука за дополнување на Одлука 
за отуѓување на моторни возила 
број 08-7218/1 од 15.11.2021 година; 

4. Програма за измена на Програмата 
за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 
Струмица за 2021 година,  број 08-
7219/1 од 15.11.2021 година; 

5. Програма за измена и дополнување  
на Програмата за  уредување на 
градежното земјиште на подрачјето 
на Општина Струмица за 2021 
година број 08-7220/1 од 15.11.2021 
година; 

6. Програма  за измена на Програмата 
за  активностите на општина 
Струмица во областа на локалниот 
економски развој  и туризмот  во 
2021 година број 08-7221/1 од 
15.11.2021 година; 

7. Програма за измена  на Програмата 
за активностите на општина 
Струмица во областа на 
меѓународна соработка за 2021 
година,  број 08-7222/1 од 
15.11.2021 година; 
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8. Програма  за измена  на Програмата 
за изградба и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година,  
број 08-7223/1 од 15.11.2021 година; 

9. Програма за  измена  на Програмата 
за одржување на јавно зеленило на 
подрачјето на Општина Струмица за 
2021 година,  број 08-7214/1 од 
15.11.2021 година; 

10. Програма за измена  на Програмата 
за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита  на локалните 
патишта и улици на територијата на 
општина Струмица за 2021 година,  
број 08-7225/1 од 15.11.2021 година; 

11. Програма за измена  на Програмата 
за активностите на Општина 
Струмица од областа на културата 
во 2021 година,  број 08-7226/1 од 
15.11.2021 година; 

12. Програма за измена  на 
Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
спорт и млади во 2021 година,  број 
08-7227/1 од 15.11.2021 година; 

13. Програма за измена на Програмата 
за активностите на општина 
Струмица поврзани со 
спроведување на проекти 
финансирани од фондовите на 
Европската унија за 2021 година,  
број 08-7228/1 од 15.11.2021 година; 

14. Програма за измена  на Програмата 
за  активности во областа на 
заштитата на животната средина на 
подрачјето на Општина Струмица за 
2021 година број 08-7229/1 од 
15.11.2021 година; 

15. Програма за измена  на Програмата 
за активностите на општина 
Струмица за областа на социјалната 
заштита и заштитата на децата во 
2021 година; број 08-7230/1 од 
15.11.2021 година; 

16. Програма  за измена  на Програмата 
за активностите на Општина 
Струмица  во областа на заштитата 
и спасувањето, противпожарната 
заштита и  справувањето со кризи 
во 2021 година,  број 08-7231/1 од 
15.11.2021 година; 

17. Заклучок за усвојување на 
Програмата за работа на 
Општинската јавна установа –
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење  „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2022 
година,  број 08-7232/1 од 
15.11.2021 година; 

18. Заклучок за давање согласност  за 
обезбедени финансиски средства  
за вработување на определено 
време во ЈПЕД „Струмица-гас“ 
Струмица, број 08-7213/1 од 
15.11.2021 година; 

19. Заклучок за давање согласност на 
Извештајот  за работата на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ за 
периодот од 01,01.23021 година  до 
30.09.2021 година, број 08-7214/1 од 
15.11.2021 година; 

20. Заклучок за давање согласност на 
Програмата  за измена и 
дополнување на Програмата за 
работа на ЈП  “Паркиралишта-
Струмица“ Струмица за 2021  
година,  број 08-7215/1 од 
15.11.2021 година; 

21. Заклучок за усвојување на 
Квaртален извештај за 
извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за третиот     
квартал од  2021 година, број 08-
7233/1 од 15.11.2021 година; и  

22. Квaртален извештај за 
извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за третиот     
квартал од  2021 година,  број 09-
6663/1 од 29.10.2021 година. 
 
 

 II. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
           
Бр.09-7307/2            Општина Струмица 
17.11.2021 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 
 
                                                                                    
 

_____________________________________ 
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 511. 
 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, 77/21 и 150/21), 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 15.11.2021 година, донесе 

 
О д л у к а  

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 Ребаланс 

I. Вкупни приходи 1.197.579.994       1.198.593.994 

II. 

Даночни приходи 329.896.191 329.896.191 

Неданочни приходи 54.596.220 54.596.220 

Капитални приходи   58.500.000 58.500.000 

Приходи од дотации 583.734.818 584.748.818 

Приходи од трансфери 102.342.677 102.342.677 

Приходи од донации 68.510.088 68.510.088 

I. Вкупни расходи 1.240.255.143 1.241.269.143 

  
  

Од утврдени намени 1.236.955.143 1.237.969.143 

Расходи од резервите 3.300.000 3.300.000 

II.  
Дефицит 

 
- 42.675.149 

 
- 42.675.149 

 
III. Финансирање 42.675.149 42.675.149 

  

Прилив 42.675.149 42.675.149 
Домаш.задолжување 40.806.681 40.806.681 
Депозит 1.868.468 1.868.468 
Одлив   
Отплата на главница   

 
Член 2 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на 
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што 
следува: 
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Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08- 7216/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

.......................................... 
  
 
 512. 
 
 Врз основа на член 53 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 15.11.2021 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за избор на член на Советот на општина 
Струмица кој ќе учествува во процесот 

на одлучување за прашања на 
конфликт на интереси на Градона-

чалникот на општина Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Во случаите на конфликт на 
интереси, согласно член 53  од Законот за 
локалната самоуправа, во кои 
Градоначалникот на општина Струмица 
Костадин Костадинов, не може да 
учествува во процесот на одлучување за 
прашања во кои тој или неговиот брачен 
другар, деца или роднини до втор степен 
странична линија има финансиски или 
друг личен интерес, се избира членот на 
Советот на општина Струмица, Елена 
Маѓеровска – Паликарова. 
 

Член 2 
 

 Изборот на членот на Советот  во 
случаите на конфликт на интереси на 
градоначалникот, се изврши на начин на 
кој се избира претседателот на Советот на 
Општината. 

 
 
 
 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица 
 
 
Бр. 08-7216/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски  с.р. 
  

……………………………. 
 

 513. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот 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 
15.11.2021 година, донесе:  

О д л у к а 
за дополнување на Одлука за 
отуѓување на моторни возила 

 
 

Член 1 
 Во Одлуката за отуѓување на 
моторни возила бр. 08-1185/1 од 
24.02.2021 година („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 2/21“), во член 1 
став 1 по алинеа 7 се додаваат четири 
нови алинеи кои гласаат:  
 
 - FIAT LINEA TNG  со регистарски 
број SR 699 CD, идентификационен број 
(број на шасија) ZFA32300003122825,  
категорија М1- патничко, со облик и 
намена на каросеријата- лимузина, боја- 
бела  и година на производство 2011 
година; 
- MAZDA 6  со регистарски број SR 844 
BN, идентификационен број (број на 
шасија) JMZGG128241209956,  категорија 
M1- патничко, со облик и намена на 
каросеријата- лимузина, боја- сива 
металик и година на производство 2003 
година; 
- FIAT SCUDO  со регистарски број SR 448 
CC, идентификационен број (број на 
шасија) ZFA22000012290434,  категорија 
N1 – товарно, со облик и намена на 
каросеријата ВB- фургон, боја- бела  и 
година на производство 1997 година; 
 - SKODA SUPERB  со регистарски 
број SR 0901 AE, идентификационен број 
(број на шасија) TMBAH7NPXG7059893, 
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категорија М1- патничко, со облик и 
намена на каросеријата- лимузина, боја- 
мет.сребрена  и година на производство 
2016 година; 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
,„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-7218/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р 

…………………………………. 
 

 514. 
 
 Врз основа на член 20 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 15.11.2021 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена  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, 6/21, 9/21, 12/21  и 
13/21, 16/21), се врши следната измена: 
 
 Во точка 2: 
 Програма F1 – Урбанистичко 
планирање, износот од „8.500.000 
денари“ се заменува со износот од 
„6.300.000 денари“. 
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7219/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 
 
 

 515. 
 Врз основа е  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 15.11.2021 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 
Програмата за  уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 

 
 
 I. Во Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 
(„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 33/20,  6/21, 9/21 и 12/21 ) се вршат 
следните измени и дополнувања:  
 
 Во глава VI. Трошоци за 
уредување  на градежното земјиште по 
области и објекти: 
 
 1.Во Програма: Ф2: Уредување на 
градежно земјиште (рушење):  износот од 
„ 400.000 денари“ се заменува со износот  
„50.000 денари“  
 
 1.Во глава V. Висина на 
надоместокот за уредување на 
градежното земјиште по населби и зони: 
  
 Точка 12, став 2 се менува и гласи: 
 
 „Во случаите за кои е предвидено 
плаќање на комуналниот надоместок на 
рати, со договорот  мора да  се 
обезбедени  банкарска гаранција, или 
хипотекарен залог на недвижен имот  
заверен  на нотар во намалена вредност 
од 30% , согласно  проценетата вредност”. 
 
 Во точка 12 по став 3 се додава 
нов став 4 кој гласи: 
 
 „Во случаите во кои инвеститорот 
има склучено договор за плаќање на 
комуналниот надоместок на рати и истиот 
побара остатокот од долгот да го плати во 
целост, Градоначалникот со посебно 
решение одобрува износот од отстатокот 
на комуналниот надоместок да се намали 
за 8%“,  за недоспеаните рати за 
плаќање“. 
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 2. Во Програмата ФА: Уредување 
на градежно земиште  (капитални 

трошоци)  износот од „63.600.000 денари“ 
денари се заменува со износот 
„74.518.195 денари“; 

  
 
 Во табелата по реден број 38 се додава реден број: 
 

р.бр. Назив на активноста  
39 Втор слој на асфалт на ул.„Мануш Турновски“ 

 
 
 
 3. Во Програмата ГА: Нова населба  
во турското маало износот  од „320.000 
денари“ се брише; 
 4. Во Програмата Ј1: Снабдување 
со  вода  -   износот од „4.030.000 денари“  
се заменува со износот „6.545.680 денари“ 
 
 5. Во Програмата ЈГ: Изградба на 
системи за водоснабдување  износот од „ 
9.000.000 денари“ се заменува со износот 
„10.000.000 денари“.  

 6. Во Програмата ЈИ: Изградба на 
системи за одведување    и прочистување 
на води   износот од „ 31.667.278 денари“, 
се заменува со износот  „37.762.292 
денари“. 
   7. Во Програмата ЈЛ: Други 
Комунални услуги  (капитални трошоци – 
тансвер за мрежа за гас)  износот  од  
„12.748.530 денари“ се заменува со 
износот „ 12.951.725 денари“. 
 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7220/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 516.  
 
 Врз основа е  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 
15.11.2021 година, донесе 
 
 

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

активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој 

и туризмот во 2021 година 
 

 
 1. Во Програмата за активностите 
на општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој и туризмот во 
2021 година („Службен гласник  на 
општина Струмица“ бр. 33/20 ) се врши 
следната измена:  
 
 Во глава: 
 
 - Финансирање  
 
 Точка: Проектни активности –  
распоредување на буџетските средства - 
Програма Г1: Подршка на ЛЕР - износот од 
„6.000.000,oo денари“  се заменува со 
износот „4.264.000 денари“ . 
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7221/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 517. 
 
 Врз основа е  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 
15.11.2021 година, донесе 
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П р о г р а м а 
за измена на Програмата за 

активностите на општина Струмица во 
областа на  меѓународната соработка за 

2021 година 
 

 
 1.Во Програмата за активностите 
на општина Струмица во областа на  
меѓународна соработка за 2021 година 
(„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 33/20) се врши  следната измена:   
 
  Во глава 5. Финансирање    
  Програма Г2 - Износот од 
„1.500.000 денари“ се брише   
              
2. Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7222/1 Совет на општина 
Струмица 
15.11.2021 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………………… 
 
  
 518. 
 Врз основа е  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 
15.11.2021 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за измена 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 и 9/21),   се вршат 
следните измени::    
 - Во Програмата Ј3 --  Јавно 
осветлување - износот од . „18.700.000,oo 
денари“ се заменува со износот 
„16.700.000 денари“ 
 - Во Програмат ЈА:  Изградба на 
јавно осветлување: износот „14.600.000 
денари“  се заменува со износот  
„6.100.000 денари“ 
  

 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7223/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………….. 
 
 519. 
 Врз основа е  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 
15.11.2021 година, донесе 
 
 

П р о г р а м а 
за измена на Програмата за одржување 

на јавно зеленило на подрачјето на 
Општина Струмица за 2021 година 

 
 
 1. Во Програмата за одржување на 
јавно зеленило на подрачјето на Општина 
Струмица за 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 
11/21,)  се врши  следната  измена : 
 
 Во Програмата  Ј7: 
 
  Глава  IV. Финасирање на 
активностите предвидени со Програмата   
 
 Износот од „5.800.000,оо денари“ 
се заменува со износот  „4.000.000,оо 
денари“ 
        
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7224/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 
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 520. 
 Врз основа е  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 
15.11.2021 година, донесе 
 
 

П р о г р а м а 
за измена на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита 

на локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 

2021 година 
 
 I.Во Програмата за  изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локаните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2021 година 
(„Службен гласник  на општина Струмица“ 
бр. 33/20) се врши  следнaта  изменa:   
 
 Во глава:  
 
  2.  Предвидени активности: 
 
 Програма ЈД: Изградба и 
реконструкција на  локални патишта  и 
улици  износот од „25.000.000 денари“ се 
заменува со износот 34.946.973 денари“. 
 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
  
 
Бр.08-7225/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 

 521. 
 
 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 15. 11. 
2021 година, донесе 

 
 

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

активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2021 година 

 
 I. Во Програмата за активностите 
на Општина Струмица од областа на 
културата во 2021 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ број 33/20, 
9/21, 11/21 и 12/21) се вршат  следните   
измени:  
 
 1.Во Програмата К4: Културни 
манифестации и творештво  износот од 
„1.000.000 денари“ се заменува со износот 
„856.000 денари“.  
 
 2.Во Програмата КА: Култура – 
капитални расходи износот од „11.778.740 
денари“  се заменува со износот „8.278.740 
денари“.  
 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7226/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 
 
 
 522. 
 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 
16.11.2021 година, донесе 

 
 

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

активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 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 и 9/21,)  се 
вршат  следните измени: 
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 Во точка: 5. Распоредување на 
буџетските средства 
 
 Во Програмата  L0 : Спорт и 
рекреација – износот од „9.850.000 денари“ 
се заменува со износот „10.350.000 денри“. 
 
 Во Програма LA – Изградба и 
одржување на спортски терени - износот  
од „ 12.700.000 денари”  се заменува со 
износот   „11.200.000 денари”. 
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-7227/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
  
 523. 
 
 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 
15.11.2021 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена  на Програмата за  
активностите на општина Струмица 

поврзани со спроведување на проекти 
финансирани од фондовите на  
Европската унија за 2021 година 

 
 
 1.Во Програмата за  активностите 
на општина Струмица поврзани со 
спроведување на проекти финансирани од 
фондовите на  Европската Унија за 2021 
година („Службен гласник  на општина 
Струмица“ бр. 33/20) се врши следната 
измена:   

 Во глава 
 
   5. Финансирање:  Програма 
МB -  Меѓународна соработка износот од 
“5.080.237 денари“ се заменува со износот 
„2.835.000 денари“ 
 

 2. Оваа  Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7228/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 
 524. 
 
 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 
15.11.2021 година, донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена  на Програмата за активности 
во областа на заштитата на животната 

средина на подрачјето на Општина 
Струмица за 2021  година 

 
 
 1. 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 и 
9/21) се врши  следнaта измена:  
 
   Во глава:  
 
 4. Финансирање 
 
 Во Програма R1: Заштита на 
животната средина и природа,  износот од 
„2.350.055,оо  денари“ се занеменува со 
износот „1.850.055 денари“ 
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7229/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………………… 
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 525. 
 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 
15.11.2021 година, донесе 
 

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

активностите на општина Струмица за 
областа на социјалната заштита и 

заштитата на децата во 2021 година 
 
 

 1. Во  Програмата за активностите 
на општина Струмица за областа на 
социјалната заштита и заштита на децата 
во 2021 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21),  се 
вршат следните измени:    
 
 Во глава 5 . Финансирање: 
 
 -Програма  „ V1: Детски градинки“, 
износот од „3.500.000 денари“, се заменува 
со износот „4.300.000 денари“ 
 
 - Програма „V2: Програма за 
социјална заштита“,   износот  од 
„4.470.000 денари“ се заменува со износот 
1.550.800 денари“. 
 
 - Програма „VА: Капитални расходи  
за детски градинки„,    износот од 
„4.785.905 денари“  се заменува со износот 
„5.485.905 денари“ 
 
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.  
 
 
Бр.08-7230/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 526. 
 
 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 
15.11.2021 година, донесе 

 
П р о г р а м а  

за измена  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  и 9/21),  
се врши следната измена: 
  
 Во точка  16: Финасирање:   
Програмата WА0: Капитални расходи за   
противпожарна заштита  износот од   
„1.350.000,оо денари“ се заменува со 
износот „100.000 денари“ 
 
 
 2.  Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“.  
      
 
Бр.08-7231/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
                   

…………………………………. 
 

 
 527. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 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 
15.11.2021 година, донесе 
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З а к л у ч о к 

за усвојување на Програмата за работа 
на Општинската јавна установа -  

Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 

Струмица за 2022 година 
 
 

 1. Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската јавна установа -  
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2022 година, број 03-185/5 од 
27.10.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-7232/1  Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 
 

 528. 
 
 Врз основа на член 37-е 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, 25/12, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19) 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 
15.11.2021 година, донесе: 
 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност за обезбедени  
финансиски средства за вработување 

на определено време во ЈПЕД “ 
Струмица гас“ Струмица 

 
      
 1. Се дава согласност за 
обезбедени финансиски средства за    
вработување на определено време во 
ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица согласно 
барањето за обезбедени финансиски 
средства број 03-638/1 од 10.11.2021 
година.                                                               
  

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр.08-7213/1  Совет на општина Струмица 
 15.11.2021 год.     Претседател,  
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
. 

 529. 
 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 
15.11.2021 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 

за периoдот од 01.01.2021 година до 
30.09.2021 година 

 
 
  1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за периoдот од 
01.01.2021 година до 30.09.2021 година бр. 
01-957/1 од 03.11.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7214/1   Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………. 
   
 530. 
 
 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, 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 
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Струмица, на седницата одржана на 
15.11.2021 година, донесе 
 
 

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

измена и дополнување на Програмата за 
работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ 

за 2021 година 
 

1. Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година 
број 01-992/1 од 10.11.2021 година,  со 
задолжување   да се  изврши 
усогласнување со Одлуката  за измена и 
дополнување на Буџетот на општина 
Струмица за  2021 година,  број 08-7216/1 
од 15.11.2021 година; 
 2.Се задолжува ЈП „Паркиралишта-
Струмица“  да спроведе постапка за 
новогодишно  осветлување (украсување) ,   
согласно предвидените средства во 
Буџетот на општина Струмица за 2021 
година,  Програмата ЈАА – јавно 
осветлување  во  општина Струмица,   
ставка 482 „други градежни објекти“ на   
бруто износ од 400.000 денари;  
 
 3.Овој Заклучок влегува во сила  со  
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7215/1   Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 

  
 
 

 531. 
 
 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 
150/21) 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 15.11.2021 година, донесе 
 
 

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

за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за третиот квартал 

од 2021 година 
 
 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот 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.08-7233/1    Совет на општина Струмица 
15.11.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
  
 
 
  



Стр. 69               Службен гласник на општина Струмица           бр. 23          17.11.2021 год. 
 

 532. 
 
 К1- Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 
период: 01.01.2021 - 30.09.2021 год. 

 

 



Стр. 70               Службен гласник на општина Струмица           бр. 23         17 .11.2021 год. 
 

 

 



Стр. 71               Службен гласник на општина Струмица           бр. 23          17.11.2021 год. 
 

К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-30.09.2021 год.) 
 

 



Стр. 72               Службен гласник на општина Струмица           бр. 23         17 .11.2021 год. 
 

 К3. Квартален извештај  за промените на состојбата  на секое задолжување на 
Општина Струмица  и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2021 -  
30.09.2021 год.) 

 
 

__________________________________________ 
____________________________ 
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