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51.
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
11.03.2022 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето.
Бр.09-1742/1
Општина Струмица
10.03.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
……………………………………..
52.
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 7-та седница на
Советот на општина Струмица
I. Се објавуваат
прописите и
другите акти донесени на 7-та седница
на Советот на општина Струмица,
одржана на 15.03.2022 година и тоa:
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1. Завршна сметка на Буџетот на
општина Струмица за 2021
година,
бр.08-1898/1
од
15.03.2022 година;
2. Одлука за измена и дополнување
на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Струмица за
2022 година, бр.08-1899/1 од
16.03.2022 година;
3. Одлука
за спроведување на
превентивна
дезинсекција,
дезинфекција и дератизација на
подрачјето на општина Струмица
за 2022 година, бр.08-1900/1 од
16.03.2022 година;
4. Одлука за утврдување Нацрт план
за измена и дополнување на ДУП
за дел од урбан Блок 26, УЕ 9 во
Струмица (плански период 20212026), бр.08-1901/1 од 16.03.2022
година;
5. Одлука
за
утврдување
на
Урбанистички проект со план за
парцелација за спојување на ГП
20.28 и ГП20.29 ,со корекција на
границите помеѓу ГП 20.29 и ГП
20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во
Струмица,
бр.08-1902/1
од
16.03.2022 година;
6. Одлука за утврдување потреба од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат
на КП бр.1, КО Свидовица, бр.081903/1 од 16.03.2022 година;
7. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат
за дел од КП бр.7902 и КП
бр.7900,
КО Струмица, бр.081904/1 од 16.03.2022 година;
8. Одлука за утврдување потреба од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување на плански опфат
на КП бр. 1141 и КП бр. 1139/3 КО
Водоча,
бр.08-1905/1
од
16.03.2022 година;
9. Одлука за утврдување потреба од
донесување на
урбанистичко
планска
документација
за
усогласување на намена за КП
4659/1 и КП 6527/1 во КО
Струмица,
бр.08-1906/1
од
16.03.2022 година;
10. Програма за дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица од областа на
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културата во 2022 година, бр.081907/1 од 16.03.2022 година;
11. 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 2021 година,
бр.08-1908/1
од
16.03.2022
година;
12. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
меѓународната соработка за 2021
година,
бр.08-1909/1
од
16.03.2022 година;
13. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој
и
туризмот во 2021 година, бр.081910/1 од 16.03.2022 година;
14. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната и детската заштита
во 2021 година, бр.08-1911/1 од
16.03.2022 година;
15. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата
на
Општина
Струмица
во
областа
на
еднаквите можности на жените и
мажите за 2021 година, бр.081912/1 од 16.03.2022 година;
16. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај
за реализација на
Програмата за активности во
областа
на
заштитата
на
животната средина на подрачјето
на Општина Струмица за 2021
година,
бр.08-1913/1
од
16.03.2022 година;
17. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за уредување на
градежното
земјиште
на
подрачјето на Општина Струмица
за 2021 година, бр.08-1914/1 од
16.03.2022 година;
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18. 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 2021
година,
бр.08-1915/1
од
16.03.2022 година;
19. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата
за урбанистички
планови во Општина Струмица за
2021 година, бр.08-1916/1 од
16.03.2022 година;
20. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа
на културата во 2021
година,
бр.08-1917/1
од
16.03.2022
година;
21. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
образованието во 2021 година,
бр.08-1918/1
од
16.03.2022
година;
22. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за реализација на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
спорт и млади во 2021 година,
бр.08-1919/1
од
16.03.2022
година;
23. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај
за
работата
на
Општиската јавна установа –
Отворен граѓански универзитет
„Јоска Свештарот“ за 2021 година,
бр.08-1920/1
од
16.03.2022
година;
24. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај за работата на Дом за
деца и млади „Благој Мучето“
Струмица,
со
финансиски
извештај и завршна сметка за
2021 година, бр.08-1921/1 од
16.03.2022 година;
25. Заклучок
за
усвојување
на
Извештај
за
работата
на
Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица,
со
финансиски
извештај
и
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завршна сметка за 2021 година,
бр.08-1922/1
од
16.03.2022
година;
26. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“
за
периодот од 01.01 2021 до
31.12.2021 година, бр.08-1923/1
од 16.03.2022 година;
27. Заклучок за давање согласност на
Годишна
сметка
на
ЈП
„Паркиралишта-Струмица“
за
2021 година, бр.08-1924/1 од
16.03.2022 година;
28. Заклучок за давање согласност на
Одлука за распоредување на
добивката
остварена
по
годишната сметка за 2021 година
на ЈП „Паркиралишта-Струмица“,
бр.08-1925/1
од
16.03.2022
година;
29. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈПЕД
„Струмица гас“ за периодот од
01.01 2021 до 31.12.2021 година,
бр.08-1926/1
од
16.03.2022
година;
30. Заклучок за давање согласност на
Годишна
сметка
на
ЈПЕД
„Струмица - гас“ за 2021 година,
бр.08-1927/1
од
16.03.2022
година;
31. Заклучок за давање согласност на
Одлука за распоредување на
добивката
остварена
по
годишната сметка за 2021 година
на ЈПЕД „Струмица гас“, бр.081928/1 од 16.03.2022 година;
32. Заклучок
за
усвојување
на
Годишен извештај на Општина
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Струмица за 2021 година, бр.081929/1 од 16.03.2022 година;
33. Заклучок
за
усвојување
на
Кварталниот
извештај
за
извршување
на
Буџетот
на
општина Струмица за четвртиот
квартал од 2021 година бр.081930/1 од 16.03.2022 година;
34. Годишен извештај на Општина
Струмица за 2021 година;
35. Кварталниот
извештај
за
извршување
на
Буџетот
на
општина Струмица за четвртиот
квартал од 2021 година.
II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.09- 1931/2
Општина Струмица
17.03.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
........................................

53.
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
15.03.2022 година, донесе

Завршна сметка
на Буџетот на општина Струмица за 2021 година

Вкупниот износ
изнесуваат:

Член 1
на планираните и остварените приходи и расходи во 2021 година

Планирани
I. Вкупни приходи
− даночни приходи
− неданочни приходи
− капитални приходи

1.198.593.994
274 896 191
54 596 220
58 500 000

Реализирани
1.168.179.522
352.684.924
32 489 112
19 624 084
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− приходи од дотации
− приходи од трансфери
− приходи од донации

бр. 3

16.03.2022 год.

584 748 818
102 342 677
68 510 088

584 530 030
141.756.386
37 095 986

II. Вкупни расходи
- Од утврдени намени
- Расходи од резерви

1 241 269 143
1 237 969 143
3.300.000

1 089 895 475
1 087 349 057
2 546 418

III. Суфицит/ дефицид
IV. Финансирање

-42 675 149
42 675 149

78 284 047
-78 284 047

42 675 149

40 805 651

40 806 681
0
1 868 468

40 805 651
0
-119 089 698

Прилив
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи ( депозит)
Одлив (отплата на главнина)
Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот
на Општина Струмица на 31.12.2021
Салдо на 31-12-2021
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации
Салдото на основниот буџет во износ
од 195.766.798
денари се пренесува
како
прилив на основниот буџет на
општина Струмица за 2022 година.
Салдото на буџетот на дотации во
износ од
25.068.676
денари се
пренесува како прилив на буџетот на
дотации на општина Струмица за 2022
година.
Салдото
на
буџетот
на
самофинасирачки активности во износ од
5.044.965 денари се пренесува како
прилив на буџетот на самофинасирачки
активности на општина Струмица за 2022
година.

година претставува збир од суфицитот
од тековната 2021 година
и од
пренесениот вишок на приходи од
претходната 2020 година и изнесува
237.234.792 денари
195.766.798 денари
25.068.676 денари
5.044.965 денари
11.354 353 денари

Салдото на буџетот на донации во
износ од 11.354 353 денари се пренесува
како прилив на буџетот на донации на
општина Струмица за 2022 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:

17.03.2022 год.

бр. 3
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бр. 3

16.03.2022 год.

17.03.2022 год.

бр. 3
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Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Струмица
за 2021 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 2021
година ќе
се
објави во “Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1898/1 Совет на општина Струмица
15.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………
54.
Врз основа на член 36 став 1 точка
2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 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), член 31 од Законот за буџетите
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15,
167/16, и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 151/21), член 93
став 2 од Законот за административните
службеници
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ број 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16,
2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 275/19
, 14/20 и 215/21), одредбите на Гранскиот
колективен договор за органите на
државната управа, стручните служби на
Владата
на
Република
Северна
Македонија,
судовите,
јавните
обвинителства, казнено – поправните и
воспитно
–
поправните
установи,
државното
правобранителство,
општините, Градот Скопје и општините на
Градот Скопје, агенциите, фондовите и
другите органи основани од Собранието
на
Република
Северна
Македонија
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/20) и член 20 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(„Службен гласник на Општина Струмица”
бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10,1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица,

на седницата одржана
година, донесе

на
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Одлука
за измена и дополнување на Одлуката
извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2022 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Струмица за 2022
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните
измени и дополнувања:
-

Во член 6 став 4 збoрот
„наемнини“ се брише;
Во член 14 по став 2 се додава
став 3 кој гласи:

„Вработениот има право на регрес
за годишен одмор во висина од најмалку
9.000 денари нето, под услов вработениот
да работел најмалку шест (6) месеци во
календарската година кај работодавачот“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-1899/1 Совет на општина Струмица
16.03. 2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..

55.
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 Струмица, на седницата
одржана на 15.03.2022 година, донесе:
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Одлука
за спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на
општина Струмица за 2022 година
Член 1
Се одобрува спроведување на
превентивна дезинсекција, дезинфекција и
дератизација за спречување на векторпреносливите заболувања на подрачјето
на општина Струмица за 2022 година,
како посебни мерки 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 2022
година - Програма Ј4 – Јавна чистота.
Член 3
Превентивната дезинфекција и
дератизација ќе се реализираат преку
Програмата
Ј4 – Јавна чистота, во
соработка со ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Член 4
Превентивната дезинсекција ќе се
релизира преку јавна набавка со избор на
фирма која ги исполнува законските и
други услови за нејзино спроведување.
Член 5
Се задолжува Градоначалникот на
општина Струмица, да оствари соработка
со
градоначалниците
од
соседните
општини, за координирано спроведување
на
дезинсекционни постапки
на
подрачјето, со цел да
се остварат
подобри ефекти при третирањето, а со тоа
и намалување на популацијата на
комарците во Струмичкиот микро – регион.
Член 6
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

бр. 3

17.03.2022 год.

Градоначалникот и Советот на општина
Струмица.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1900/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
56.
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
15.03.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од урбан
Блок 26, УЕ 9 во Струмица (плански
период 2021-2026)
1. Се утврдува Нацрт план за
измена и дополнување на ДУП за дел од
урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со
плански опфат ограничен со улиците
“Маршал Тито”, “Ристоман Попчевски”, и
“11ти Септември”, Општина Струмица
(плански период 2021-2026),
2. Граница на планскиот опфат
изработка на измена и дополнување
ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ 9
Струмица,
Општина
Струмица,
ограничен со улиците:

-

за
на
во
е

“Маршал Тито”,
“Ристоман Попчевски”,
“11ти Септември”.

Вкупната површина на планскиот
опфат изнесува 1,58ха.
3. Нацрт планот за измена и
дополнување на ДУП за дел од урбан
Блок 26, УЕ9 во Струмица, со плански
опфат ограничен со улиците “Маршал

17.03.2022 год.
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Тито”, “Ристоман Попчевски” и “11ти
Септември”, со технички број 0312906/2020 од август 2021год, 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.
4. Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1901/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
.
57.
Врз основа на член 63 од Законот
за урбанистичко планирање („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот
за локална 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
15.03.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација за спојување на
ГП 20.28 и ГП20.29, со корекција на
границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31,
дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица
Член 1
Се утврдува Урбанистички проект
со план за парцелација за спојување на
ГП 20.28 и ГП20.29 ,со корекција на
границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел
од Блок 20, УЕ 9 во Струмица. Со овој
Урбанистички проект се опфаќа простор
со површина од 2775,66м2.
Член 2
Комисијата
формирана
од
Градоначалникот на општина Струмица со
Решение 09-2427/1 од 26.04.2021год., во
состав: Софија Ристова д.и.а., Нада
Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и
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надворешните членови: Елина Трендова,
д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно
чл.36, од Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Република
Македонија бр.32/20), даде стручно
мислење за утврдување на Урбанистички
проект со план за парцелација за
спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 ,со
корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и
ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во
Струмица, изработен од ДПГИ „ВЕКТОР
90“, Томе ДООЕЛ Струмица, со технички
број 036-3008/2021 од октомври 2021 год.
Член 3
Оваа одлука е составен дел на
Урбанистички
проект
со
план
за
парцелација за спојување на ГП 20.28 и
ГП20.29 ,со корекција на границите помеѓу
ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9
во Струмица, изработен од ДПГИ
„ВЕКТОР 90“, Томе ДООЕЛ Струмица, со
технички број 036-3008/2021 од октомври
2021 год. и се состои од:
-текстуален дел,
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.08- 1902/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
58.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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
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на општина Струмица, на седницата
одржана на 15.03.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.1, КО
Свидовица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со висина П
(приземје), кој се наоѓа на КП бр.1, КО
Свидовица, во сопственост на Грковски
Киро од с.Банско, Струмица.
Според
Опфатот
на
село
Свидовица , бесправниот објект ВИКЕНД
КУЌА (зграда бр.1) со висина П (приземје),
кој се наоѓа на КП бр.1 се наоѓа надвор од
плански опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1903/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………
59.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 15.03.2022 година, донесе:

бр. 3

17.03.2022 год.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за дел од КП бр.7902 и
КП бр.7900, КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправните објекти
ГАРАЖА (зграда број 2) со висина П
(приземје) која се наоѓа на КП бр.7902 КО
Струмица и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда
број 2) со висина П (приземје), кој се наоѓа
на КП 7900 во КО Струмица на ЛИДИЈА
ЧУРЛИНОВА од Струмица, ул. Крушевска
Република бр.183.
Бесправните
објекти
ГАРАЖА
(зграда број 2) со висина П (приземје) која
се наоѓа на КП бр.7902 КО Струмица и
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда број 2) со
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП
7900 во КО Струмица,
запишани во
Имотен лист бр.51117 КО Струмица и
Имотен лист бр.53449 КО Струмица, а
согласно ГУП за град Струмица (со одлука
број 02-469/1
од 30.06.1988 год.), се
наоѓаат ВОН ОПФАТ.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1904/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
…………………………………..
60.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина

17.03.2022 год.

бр. 3
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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 15.03.2022 година, донесе:

52/16) 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 15.03.2022 година, донесе:

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1141 и КП бр.
1139/3 КО Водоча

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намена за КП 4659/1 и КП 6527/1 во КО
Струмица

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ВИНАРИЈА, (зграда бр.3) со висина П+2
(приземје и два ката), кој се наоѓа на КП
бр. 1141 и на дел од КП бр. 1139/3 КО
Водоча, во сопственост на ДПТУ СВ.
ЛЕОНТИЈ – ВОДОЧА ДОО, с. Водоча
бр.81.
Според УПС на село Водоча,
бесправниот објект ВИНАРИЈА, (зграда
бр.3), кој се наоѓа на КП бр. 1141 и на дел
од КП бр. 1139/3 КО Водоча, се наоѓа
надвор од плански опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1905/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………….
61.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.174/21), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
усогласување на намена за бесправниот
објект СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр. 9), со
висина П+2 (приземје и два ката) кој се
наоѓа на КП 4659/1 и дел од КП 6527/1, во
КО Струмица, запишана во Имотен лист
бр.51706 и Имотен лист бр.50071, КО
Струмица, сопстевност на Петре Донев од
Струмица, ул. Крушевска Република
бр.216.
Бесправниот објект кој се наоѓа на
КП 4659/1 и дел од КП 6527/1, во КО
Струмица, запишана во Имотен лист
бр.51706 и Имотен лист бр.50071, КО
Струмица,
а
согласно
Детален
урбанистички план за град Струмица за
Блок бр.15 (со одлука број 02-657/1 од
01.10.1987 год.) се наоѓа во зона со
намена домување во станбени куќи и дел
во инфраструктура.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1906/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………….
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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 15.03.2022 година, донесе

бр. 3

17.03.2022 год.

Програма
за дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица од
областа на културата во 2022 година
1.Во Програмата за активностите
на општина Струмица од областа на
културата во 2022 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 27/21),
се врши следното дополнување:

Во глава 5 – Распоредување на буџетски средства се додава:
Програма К3 – Музичка и кинотечна дејност, во табелата по реден број 38 се
додава :
р.б
39

Коминтент
Поддршка за концерт на Раде Шербеџија

2.Оваа Програма влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1907/1Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………..
63.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1908/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а 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
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 15.03.2022 година, донесе

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 15.03.2022 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2021 година

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2021 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 2021 година;

1. Се усвојува Извештајот
реализација
на
Програмата
активностите на општина Струмица
областа на меѓународна соработка
2021 година.

за
за
во
за

17.03.2022 год.

бр. 3
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1909/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
Струмица
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програма за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој
и туризмот во 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програма за активностите
на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот во
2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1910/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

66.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата

стр. 15

одржана на 15.03.2022 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2021 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1911/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа на еднаквите
можности на жените и мажите за 2021
година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа на еднаквите
можности на жените и мажите за 2021
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1912/1Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
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бр. 3

17.03.2022 год.

на градежно земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2021 година.
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 15.03.2022 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 2021 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1913/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................

69.
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2021 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за уредување

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

Бр.08-1914/1 Совет на општина Струмица
16.03.2021 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 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 15.03.2022 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
2021 година
1. Се усвојува Извештајот
реализација на Годишната програма
изградба, реконструкција, одржување
заштита на локални патишта и улици
територијата на Општина Струмица
2021 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.08-1915/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

17.03.2022 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

71.
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 15.03.2022 година, донесе:

стр. 17

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1917/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
73.

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2021 година
1. Се усвојува Извештајот за реализација
на Програмата за урбанистички
планови во Општина Струмица за
2021 година.

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 15.03.2022 година, донесе:

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

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 2021
година

Бр.08-1916/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2021 година;

72.
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 15.03.2022 година, донесе:

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

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 2021 година

74.
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 15.03.2022 година, донесе

1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2021 година;

Бр.08-1918/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
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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 2021
година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1919/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
75.
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинска јавна установа
– Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2021 година
1. Се усвојува Извештајот за
работата на Општинска јавна установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживнотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2021 година бр.01-47/5 од
25.02.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”
.
Бр.08-1920/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................

бр. 3

17.03.2022 год.

76.
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 15.03.2022 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 2021
година
1. Се усвојува Извештајот за работа на
Дом
за
деца
и
млади„Благој
Мучето“ Струмица, со финансиски
извештај и завршна сметка за 2021
година бр.05-12/2 од 01.03.2022
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-1921/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
77.
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 15.03.2022 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештај за работата
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка
за 2021 година
1.
работата

Се усвојува Извештајот за
на
Локалната
установа

17.03.2022 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

библиотека
„Благој
Јанков
Мучето“
Струмица,
со
финансиски
извештај и завршна сметка за 2021 година
бр.01-48/1 од 01.03.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1922/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
78.
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
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот
од 01.01.2021 до 31.12.2021 година
1. Се дава согласност на Извештајот
за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица
за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021
година бр. 01-151/1 од 21.02.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1923/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
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79.
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
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2021 година
1. Се дава согласност на
Годишната сметка на ЈП “ПаркиралиштаСтрумица“ за 2021 година, бр. 05-152/1
од 21.02.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1924/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

80.
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 15.03.2022 година, донесе

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварената по Годишната сметка за
2021 година на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ Струмица
1. Се дава согласност на Одлуката за
распоредување на добивката остварената
по
Годишната
сметка
на
ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за
2021 година, бр. 02-150/5 од 21.02.2022
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1925/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
81.
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 15.03.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „СтрумицаГас“ Струмица за периодот од
01.01.2021 до 31.12.2021 година
1.Се дава согласност на Извештајот
за
работа
на
ЈПЕД
„СтрумицаГас“ Струмица за периодот од 01.01.2021
до 31.12.2021 година, усвоен од
Управниот одбор со Одлука број 01-99/1

бр. 3

17.03.2022 год.

од 25.02.2022 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1926/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
82.
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 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
15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2021 година
1.
Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2021 година, усвоена од
Управниот одбор со Одлука број 01-100/1
од 25.02.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1927/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

17.03.2022 год.

бр. 3
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83.
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 15.03.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварена по Годишната сметка и
финансиските извештаи на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2021 година

1. Се дава согласност на
Одлуката за распоредување на добивката
остварена
по Годишната сметка и
финансиските извештаи
на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2021 година бр. 02-98/5
од 25.02.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-1928/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

84.
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
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„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 15.03.2022 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2021 година
1. Се усвојува Годишниот
извештај на Општина Струмица за 2021
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1929/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................
85.
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 15.03.2022 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 2021 година
1. Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал
од 2021 година.
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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.08-1930 /1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................

86.

Годишен извештај на Oпштина
Струмица за 2021 година
1.Буџет и Одлука за извршување
на Буџетот за 2021 година
Буџетот за 2021 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 три Измени и дополнувања на Буџетот
за 2021 година донесени на седниците на
Советот на општина Струмица одржани на
02.06.2021 година, 05.08.2021 година и
15.11.2021 година.

Опис
Основен буџет
Наменски дотации
Донации
Самофинансирање
Кредит
Вкупно

17.03.2022 год.

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 2021 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 2021 година од
планираните 1.241.269.143 денари се
реализирани 1,208.985.173
или 98%.
Вкупните
приходи
ги
сочинуваат:
основниот буџет кој е реализиран со
527.170.726
или 104% во однос на
планираното,
наменските дотации,
односно
блок
дотациите
кои
се
реализирани во износ од 584.530.030 или
100%
од
планираното,
самофинансирачките
активности
се
реализирани во износ од 19.382.780 или
49% од планираното , донациите се
реализирани во износ од 37.095.986 или
54% во однос на планираното во буџетот
и во колоната кредити реализацијата е
40.805.651 денари
во
однос на
планираноте 40.806.681 денари или
100% реализација.

План 2021
505 900 588
585 918 205
69 209 169
39 434 500
40 806 681
1 241 269 143

Кај дотациите
во последниот
квартал се појави дефицит
односно
реализираните расходи се поголеми од
реализираните приходи за
914.846
денари кои се одземаат од пренесеното
салдо од 2020 година. Во колоните на
основен
буџет,
самофинансирачките

бр. 3

Извршено 2021
527 170 726
584 530 030
37 095 986
19 382 780
40 805 651
1 208 985 173

%
104
100
54
49
100
98

активности и донација имаме суфицит
односно реализираните расходи се
помали од приходите
за 120.004.544
денари па суфицитот на вкупниот Буџет
за 2021 година претставува разлика од
суфицитот и дефицитот . Пресметаниот
суфицит на вкупниот Буџет за 2021 година

17.03.2022 год.
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изнесува 119.089.698 денари од кои
40.805.651 денари се средства од кредит
а 78.284.047 денари се
сопствени
приходи . Заклучно со 31.12.2021
година салдото од сите сметки во
Буџетот на Општина Струмица изнесува
.
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односно тоа
237.234.792 денари
претставува збир од суфицитот од
тековната 2021 година (119.089.698
денари) и пренесениот вишок на приходи
од претходната 2020 година (118.145.094
денари)

Реализација на приходи на буџет 2021 година

700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
План 2021

200.000.000

Извршено 2021

100.000.000
0

План 2021

Основен буџет
Наменска дотација
Донации
Самофиинансирање
Кредит
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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.

бр. 3

17.03.2022 год.

По групи на приходи процентот на
реализација на приходите во основниот
буџет до 31.12.2021 година се гледа од
следниот преглед:

17.03.2022 год.

бр. 3

Група на приходи
1.Даночни приходи
2.Недоночни приходи
3.Трансфери
4.Капитални приходи
Вкупно

Службен гласник на општина Струмица

Буџет 2021
329 896 191
15 161 720
102.342.677
58 500 000
505 900 588

Реализација на
приходи
352 684 924
13 106 332
141 755 386
19.624.084
527.170.726
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Процент на
реализација
106,91%
86,44%
138,51%
33,55%
104,20%

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 2021
15 000 000
87 000 000
226 396 191
1 500.000
329 896 191

Реализирано
2021
10 295 540
72 764 823
269 502 341
122.220
352 684 924

Процент
68,64%
83,64%
119,04%
8,15%
106,91%
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бр. 3

17.03.2022 год.

Структура на реализираните даночни приходи по видови

Во
2021
година
вкупните
побарувања од граѓаните и правните лица
на општина Струмица по основ на данок
на имот заклучно со 31.12.2021 година
изнесуваат 66.063.658 денари, во кој
износ е комулиран неплатениот данок на
имот од минати години кога овој данок го
сервисираше УЈП.

Реализацијата на даноците на
имот по видови на данок во 2021 година
во однос на планираните износи во
буџетот за 2021 година е дадена во
следната табела:

17.03.2022 год.
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Вид на данок
1.Данок на имот-физички лица
2.Данок на имот-правни лица
3.Данок на промет на недвижноси и
права
4. Данок на наследство и подарок
Вкупно

Побарувањата
по
основ
на
комуналната такса за истакнување фирма
од правни лица во општина Струмица со
состојба на 31.12.2021 година изнесуваат
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Планирано
2021
16 000 000
8 000 000

Реализирано
2021
19 458 342
7 477 960

%
121,61%
93,47%

60.000.000

41.494.202

69,16%

3 000 000

4 334 319

144,48%

87 000 000

72 764 823

83,64%

118.745.395
денари и во оваа
сума се кумулирани сите побарувања од
минати години преземени од УЈП.
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Реализацијата на позначајните
комунални такси за 2021 година во однос

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

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 2021 година се реализирани 10.453.981
денари
. Од 2012 година општина
Струмица самата менаџира со државното
градежно земјиште. Од надоместокот за
утврдување
на
правен
статус
на

бр. 3
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на реализацијата од 2020 година дадена е
во табелата што следува:

Извршено
2020
8.989.705
43 864 575
3 554 045

Извршено
2021
9 176 916
50 438 227
4.890.283

91.719.166
310 800

195.217 857
122 220

%
102
115
137
212
39

бесправно изградени објекти за кој во
2012 година се отвори посебна уплатна
сметка во 2021 година се реализирани
2.456.309 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 2021 година уплатени се
6.711.793 денари .

17.03.2022 год.
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3.Расходи на општината
Расходите на Општина Струмица
реализирани во 2021 година во вкупен
износ од 1.089.895.475 денари во однос
на планираните 1.241.269.143 се со
процент на реализација од 88% од кои
што 252.472.968 се капитални расходи а
останатите
се
тековно
оперативни
расходи. Во основниот буџет реализирани
се 189.027.188 денари капитални расходи

следува:

и 221.594.488 тековно оперативни расходи
од
или 46 % 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 во општина Струмица. Кај
самофинансирачките
активности
реализираните расходи се во износ од
19.031.413 кај донациите реализирани се
расходи во износ од 33.991.859 а кај
наменската дотација реализирани се
расходи во износ од 585.444.876 денари .

Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што

Програма
А-Совет на општина
Г-ЛЕР
Д-Градоначалник и МЗ
Е-Општинска админ.
Ј-Комунални дејности
К-Култура
Л-Спорт и рекреација
В-Социј.заштита
Н-Образование
Њ-Противпожарна заш.
М-Програма за развојИПА
Ф-Урбанистичко планир. и
уредув.на град.земјиште
Р-Заштита на животна средина
Х-Родова еднаквост

.
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Во
програмите
V-Социјална
заштита општината од основниот буџет
реализирала расходи во висина од
5.824.045
денари
како
социјални
трансфери
и
помош за детските
градинки.
За програмата N-Образование од
средствата на основниот буџет издвоени
се средства во висина на 5.838.003
денари кои во најголем дел се потрошени
за поправки и тековно одржување на
објектите
во основното и средното
образование во износ од 3.846.211

Планирано
2021
12 200 000
5 071 002
8 021 395
131 969 559
237 613 418
32 356 983
21 550 000
84 081 913
546 756 554
30 087 069
33 335 000

Реализирано
11.103.137
4 200 792
7.253.925
114.737.367
184 297 387
23.701.323
17.011.506
69 008 637
525 378 881
25 193 736
22 464 906

86 868 195
10.350.055
1.008.000
1.241.269.143

79 737 643
4.966.435
839.800
1.089.895.475

денари и за капитални расходи 1.991.792
денари.
Во програмата К-Култура
од
основниот буџет има реализирано за
тековни расходи во висина на 7.961.083
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
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расходи потрошени се 2.372.333 денари
за галеријата.
Во програмата W-Противпожарна
заштита од основниот буџет потрошени се
13.139.524 денари, а кои се однесуваат на
расходите за плата за вработените кои
не се финансираат со наменска дотација
и расходи за тековно одржување .
Во
програмата
L-Спорт
и
рекреација
10.318.506 денари се
потрошени од основниот буџет за
помагање на спортските настани
и
локалните спортски клубови и 6.693.001
денари се потрошени
за спортски
игралишта. .
Сите овие програми ,освен LСпорт 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 103.339.586 денари и
14.111.268 за легализација на бесправни
објекти
од правни лица со состојба
31.12.2021 година, од кои голем дел ќе се
реализираат во текот на оваа година.

Земјиште со имотни листови
Улици, патишта и др.објекти
Опрема
Инвестиции во тек
-Долгорочни вложувања во ЈП.
Од долгорочните вложувања во
јавни претпријатија основани од општина
Струмица 29.937.340 ден. се однесуваат
на ЈП-Паркиралишта Струмица кои од
2008
до 2021 година се трансферирани
како вложување и подршка на ова
претпријатие
основано врз основа на
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Побарувањата по основ на комунален
надоместок од граѓани со состојба од
31.12.2021 година изнесуваат 24.381.669
денари и 11.173.214 денари побарувања
од грагани за легализација на бесправни
објекти за кои постојат договори, а ќе се
реализираат
во
тековната
година.
Побарувањата по основ на закуп на
деловен простор на 31.12.2021 година
изнесуваат 3.943.407 денари .
Побарувањата по основ на рушење на
дивоградби од физички лица и од правни
лица на 31.12.2021 година изнесуваат
636.444 денари. Побарувањата по основ на
одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот,
осниван од италијанска донација , заклучно
со 31.12.2021 година изнесуваат 2.052.000
денари од 14 невладини организации за кои
е наменета донацијата а целта на овој проект
е зајакнување на невладиниот сектор во
општина Струмица .
Кога
веќе
ги
споменавме
побарувањата треба да ги кажеме и
обврските кои општина Струмица ги има
према добавувачите
во износ од
37.746.975 денари.Голем дел од овие
обврски веќе се сервисирани во текот на
2022
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
31.12.2021 година постојаните средства
на општина Струмица изнесуваат:

12.559.210 ден
2.574.779.387ден.
14.054.957 ден.
144.236.376 ден.
329.334.720 ден.
одлука на Совет, од 2010 заклучно со
2021 година сумата од 198.922.665 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.
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Забелешка:Евиденцијата
на
улици, патишта и други 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 2021 година од 50.438.227 денари е
искористен за покривање на трошоците за
потрошената електрична енергија за
улично
осветлување
и
тековното
одржување во износ од 12.205.921
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 2021
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 2021
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 ЈD-програмата
реализирани се 29.731.328 денари и Ј-6
програмата реализирани се 4.516.779
денари ,или вкупно за оваа намена се
потрошени
29.151.390 повеќе од
добиените средства за оваа намена кои
не ги покриваат
реализираните
капитални расходи и трошоците за
одржување на патиштата па
затоа
потрошени се сопствени средства од
основниот буџет.
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.
Во 2021 година добиени се сите 12
рати од дотацијата од ДДВ на вкупен
износ од 52.332.984 денари.
Овие се
ненаменски средства и можат да се
користат за оперативни или капитални
расходи. Во најголем дел во општина
Струмица овие средства се потрошија
како капитални расходи и тоа во
програмата ЈN- Урбана опрема во износ
од 9.285.868 денари, во програмата ЈIИзградба на системи за отпадни води на
износ од 32.917.118 денари и еден дел
во програмата ЈL-Гасификација во износ
од 10.129.998 денари .
.
Во делот на донации за 2021
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 2021 година се
реализирани
2.326.440
денари.
Во
погранична соработка со Р.Бугарија се
реализираат два проекти еден проект со
Ќустендил/ Зачувување на духовните
светилишта за кој во 2021 година се
потрошени 12.184.818 денари и другиот
со Петрич/ Заштита на локалното
население за кој
во 2021 година се
потрошени
5.005.056 денари. Овие
проекти продолжуваат со реализација во
2022 година.
Во
програмата
N2-Средно
образование сите три средни училишта се
вклучени
во европската образовна
програма
ЕРАЗМУС + Клучна акција
1/Мобилност на ученици во стручното
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
од кои во 2021 година се реализирани
3.347.300 денари.
Донациите
за
Струмичкиот
карневал за 2021 година се реализираа
на износ од само 324.000 денари од
единствена причина што карневалот во
2021 година воопшто не се одржа.
Со влезот на општина Струмица
во
втората
фаза
на
фискалната
децентрализација
надлежностите
од
образованието, културата и социјалната
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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 2021 година имавме целосна
реализација
на
финансирањето
на

Надлежност

Образование
Соц.заштита
Култура
Пожарникари
Вкупно:

Расходи
дотација

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 35.134.988 денари од основниот
буџет, 3.671.300 денари од донација и
19.031.413 денари од самофинансирачки
активности во функција за поквалитетно
обавување на превземената надлежност.
6.Извештај за реализација на
тековната резерва
Во текот на 2021 година од
тековната резерва која е планирана во
програмата
D1-Градоначалник
а
е
наменета за покривање на трошоците за
отпремнини
при
пензионирање
и
посмртнина за вработените кај буџетските
корисници реализирани се 1.586.418
денари и тоа како парична помош во

17.03.2022 год.

буџетските корисници со блок дотација
која до 31.12.2021 година се реализираше
100%, односно сите предвидени средства
во буџетот за 2021 година
беа
трансферирани од централниот буџет. Од
планираните 585.918.205 денари блок
дотации беа потрошени 585.444.876
денари како што следува во табелата

Расходи
основен буџет

507 735 142
52 807 120
12 848 402
12 054 212
585 444 876
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Расходи
самофинансирачки
Донација
активности

5 838 003
5 824 045
10 333 416
13 139 524

3.347.300
0
324 000
0

8 458 436
10.377.472
195.505
0

35 134 988

3 671 300

19 031 413

случај на смрт на вработен или на член на
потесно семејство потрошени се 120.000
денари во 4 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 24 пензионирања а кај останатите
буџетски
корисници
уште
12
пензионирања за што беа потрошени
вкупно 1.466.418 денари. Со влезот во
втората фаза на децентрализација овие
средства паднаа на терет на општината,
односно во блок дотацијата нема
предвидено средства за парична помош
во случај на смрт или пензионирање, туку
препораката од министерот за финансии
беше да се исплаќаат од тековната
резерва во програмата D1-Градоначалник.
На
пензионираните
вработени
од
општинската
администрација
отпремнините
беа
исплатени
од
програмата
Е0-Општинска
администрација.
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87.
К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
период: 01.01.2021 - 31.12.2021 год.
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-31.12.2021 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 31.12.2021 год.)

