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97.
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 9-та седница на 

Советот на општина Струмица  
 
 
 

 I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 9-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 28.04.2022 година и тоa: 
 
 

1.  Одлука за измена и дополнување 
на Буџетот на општина Струмица 
за 2022 година, бр.08-2988/1 од 
29.04.2022 година; 

2. Одлука за измена на Одлуката 
резервирање средства за 
експропријација во Буџетот на 
општина Струмица за 2022 
година, бр.08-2989/1 од 
29.04.2022 година; 

3. Одлука за давање на трајно 
користење на мрежата на јавното 
осветлување на територијата на 
Општина Струмица, бр.08-2990/1 
од 29.04.2022 година; 

4. Одлука за ослободување од 
плаќање надомест  за утврдување 
на правен статус на бесправен 
објект на МПЦ –ОА-Струмичка 
Православна Епархија, бр.08-
2991/1 од 29.04.2022 година; 

5. Одлука за донесување  на 
Општински политики на општина 
Струмица за поддршка на децата 
со надмината возраст надвор од 
образовниот систем, бр.08-2992/1 
од 29.04.2022 година; 

6. Одлука за утврдување на Предлог 
за меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Струмица и 
Општина Василево, бр.08-2993/1 
од 29.04.2022 година; 

7. Одлука за утврдување на 
вредноста на бодот за 
пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на 
директорот во ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за 2022 година, 
бр.08-2994/1 од 29.04.2022 
година; 

8. Одлука за доделување парична 
помош на Антонио Костов од 
Струмица, бр.08-2995/1 од 
29.04.2022 година; 

9. Одлука за доделување парична 
помош на Христина Николовска 
Шлупков од Струмица, бр.08-
2996/1 од 29.04.2022 година; 

10. Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за Блок 41/1, 
дел од УЕ 5, во Струмица,  
Општина Струмица, Плански 
период 2021-2026 година, бр.08-
2997/1 од 29.04.2022 година; 

11. Одлука  за донесување на  
Детален урбанистички план за 
Блок 41/2, дел од УЕ 5, во 
Струмица, Општина Струмица, 
Плански период 2021-2026 
година, бр.08-2998/1 од 
29.04.2022 година; 
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12. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат 
на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО 
Струмица, бр.08-2999/1 од 
29.04.2022 година; 

13. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат 
на КП бр.1073/1, КО Банско, 
бр.08-3000/1 од 29.04.2022 
година; 

14. Одлука за утврдување на 
неисполети услови за  
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат 
на КП бр.1258/2, КО Габрово, 
бр.08-3001/1 од 29.04.2022 
година; 

15. Одлука за донесување на 
урбанистичко планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште 
на КП бр. 2715 КО Банско-вон-гр, 
бр.08-3002/1 од 29.04.2022 
година; 

16. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко 
планска документација за 
проширување на плански опфат 
на КП бр.2372, КО Свидовица, 
бр.08-3003/1 од 29.04.2022 
година; 

17. Одлука  за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка  за 
обезбедување услуги од Општина 
Струмица за потребите  на 
Општина Демир Капија  од 
областа на градежната 
инспекција, бр.08-3004/1 од 
29.04.2022 година; 
 
 
 
 
 
 

18. Одлука за усвојување на 
почетниот биланс, годишните 
сметки за 2021 и 2022,  
извештајот за материјалното и 
финансиското работење на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација и одобрување на 
работата на ликвидаторот, бр.08-
3005/1 од 29.04.2022 година; 

19. Одлука за бришење од Трговскиот 
регистар на Заедничкото  јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” 
– Струмица - во ликвидација и за 
разрешување на ликвидатор на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во 
ликвидација, бр.08-3006/1 од 
29.04.2022 година; 

20. Програма за измени на 
Програмата  за активностите на 
општина Струмица  во областа на 
локалниот економски развој и 
туризмот за 2022 година, бр.08-
3007/1 од 29.04.2022 година; 

21. Програма за измена на 
Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
меѓународна соработка за 2022 
година, бр.08-3008/1 од 
29.04.2022 година; 

22. Програма за измена и 
дополнување на Програмата  
активностите на општина 
Струмица поврзани со 
спроведување на проекти 
финансирани од фондовите на 
Европската Унија за 2022 година, 
бр.08-3009/1 од 29.04.2022 
година; 

23. Програма за измена и 
дополнување на Програмата за 
уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2022 
година, бр.08-3010/1 од 
29.04.2022 година; 
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24. Програма за измена и дполнување 
на Програмата за изградба и 
одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на 
Општина Струмица за 2022 
година, бр.08-3011/1 од 
29.04.2022 година; 

25. Програма за измена и 
дополнување на  Програмата за 
активности во областа на 
заштитата на животната средина 
на подрачјето на Општина 
Струмица за 2022 година, бр.08-
3012/1 од 29.04.2022 година; 

26. Програма за измена и 
дополнување на  Програмата за 
активностите на Општина 
Струмица од областа  на 
културата во 2022 година, бр.08-
3013/1 од 29.04.2022 година; 

27. Програма  за измена и 
дополнување  на Програмата  за  
активностите на Општина 
Струмица  во областа на 
образованието во 2022  година, 
бр.08-3014/1 од 29.04.2022 
година; 

28. Програма за измени  и 
дополнувања на Програмата за 
активностите на општина 
Струмица за областа на 
социјалната заштита и заштитата 
на децата во 2022 година, бр.08-
3015/1 од 29.04.2022 година; 

29. Програма за дополнување  на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица 
за 2022 година, бр.08-3016/1 од 
29.04.2022 година; 

30. Заклучок за давање  согласност на 
Статутот на ЈПЗБК „Стационар –
Лана“ Струмица, бр.08-3017/1 од 
29.04.2022 година; 

31. Заклучок за давање согласност на 
Измената и дополнувањето на 
Годишен план за вработување на  
ООМУ „Боро Џони“ Струмица, 
бр.08-3018/1 од 29.04.2022 
година; 

32. Заклучок за давање  согласност на 
Програмата за хуман третман и 
благосостојба  на бездомни 
кучиња на ЈПЗБК „Стационар –
Лана“ Струмица за 2022 година, 
бр.08-3019/1 од 29.04.2022 
година; 

33. Заклучок за давање  согласност на 
Програмата за измена и 
дополнување на програмата за 
работа на ЈП „Паркиралишта – 
Струмица“ – Струмица за 2022 
година, бр.08-3020/1 од 
29.04.2022 година; 

34. Заклучок за давање  согласност на 
Извештајот  за работата на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ – 
Струмица за 2022 година за 
периодот 01.01 -31.03.2022 
година, бр.08-3021/1 од 
29.04.2022 година; 

35. Заклучок за давање  согласност на 
Одлуката за усвојување на 
годишната сметка  со  Годишен 
извештај, финансиски извештаи, 
објаснувачки белешки и биланси  
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
2021 година, бр.08-3022/1 од 
29.04.2022 година; 

36. Заклучок за давање  согласност на 
Одлуката за одстапување на 
мотороно возило (автосмеќар) 
донесена од Управниот одбор на  
ЈПКД „Комуналец Струмица, 
бр.08-3023/1 од 29.04.2022 
година; 

37. Заклучок за усвојување  на 
Годишниот извештај за 
спроведувањето на Програмата за 
развој на  Југоисточниот плански 
регион за 2021 година, бр.08-
3024/1 од 29.04.2022 година; 

38. Заклучок за усвојување на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2021 
година, бр.08-3025/1 од 
29.04.2022 година; 
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39. Заклучок за усвојување на   на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУУД „Димитар 
Влахов“   Струмица за 2021 
година, бр.08-3026/1 од 
29.04.2022 година; 

40. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУ „Никола Карев“ 
Струмица за 2021 година, бр.08-
3027/1 од 29.04.2022 година;  

41. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ„Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2021 година, бр.08-
3028/1 од 29.04.2022 година; 

42. Заклучок за усвојување на  
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ„Кирил и 
Методиј“ Дабиле  за 2021 година, 
бр.08-3029/1 од 29.04.2022 
година; 

43. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2021 
година, бр.08-3030/1 од 
29.04.2022 година; 

44. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2021 
година, бр.08-3031/1 од 
29.04.2022 година; 

45. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2021 година, бр.08-
3032/1 од 29.04.2022 година; 
 
 
 
 

46. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица за 2021 година, бр.08-
3033/1 од 29.04.2022 година; 

47. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ„Маршал Тито” 
Муртино за 2021 година, бр.08-
3034/1 од 29.04.2022 година; 

48. Заклучок за усвојување на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Даме Груев” 
Куклиш  за 2021 година, бр.08-
3035/1 од 29.04.2022 година; 

49. Заклучок за усвојување на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Герас Цунев” 
Просениново за 2021 година, 
бр.08-3036/1 од 29.04.2022 
година; 

50. Заклучок за  усвојување на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ООМУ „Боро Џони” 
Струмица за 2021 година, бр.08-
3037/1 од 29.04.2022 година;  и 

51. Заклучок за усвојување  на 
Годишната сметка со финансов 
извештај на ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за 2021 година, 
бр.08-3038/1 од 29.04.2022 
година. 

 
 

 II. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.09-3039/2             Општина Струмица 
03.05.2022 год.           Градоначалник 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 
 

.............................................. 
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 98. 
 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 28.04.2022 година, донесе 
 

О д л у к а  
за измени и дополнувања  на Буџетот на општина Струмица за 2022 година  

 
 

1. Општ дел 
     Член 1 
 

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се состои од: 
 

  Буџет Ребаланс 

I. Вкупни приходи 1.137.943.453 1.182.141.974 

II. 

Даночни приходи 329.896.191 329.896.191 

Неданочни приходи 50.756.706 51.556.706 

Капитални приходи 58.500.000 58.500.000 

Приходи од дотации 605.006.818 605.006.818 

Приходи од трансфери 72.304.344 79.304.344 

Приходи од донации 21.479.394 57.877.915 

I. Вкупни расходи 1.339.558.259 1.403.545.052 

  
  

Од утврдени намени 1.336.258.259 1.400.245.052 

Расходи од резервите 3.300.000 3.300.000 

II. Дефицит      - 201.614.806 -221.403.078 

III. Финансирање 201.614.806 221.403.078 

  

Прилив    201.614.806 221.403.078 

Домаш.задолжување  0 

Депозит 201.614.806 221.403.078 

Одлив  0 

Отплата на главница  0 

 
 

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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Стр. 12               Службен гласник на општина Струмица           бр. 7            03.05.2022 год. 
 

 
  



03.05.2022 год.             бр. 7          Службен гласник на општина Струмица            стр. 13 
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Член 3 
 

 Одлуката за измени и 
дополнувања  на  Буџетот на општина 
Струмица за 2022 година влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08- 2988/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022  год.      Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

.............................. 
 
 99. 
 Врз основа на член 26 став 1 точка 
6 од Законот за експропријација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 
23/16 и 178/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
122/21) 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 28.04.2022 година, донесе 

 
О д л у к а  

измена на Одлуката за резервирање 
средства за експропријација во 

Буџетот на општина Струмица за 2022 
година 

 
 

Член 1 
 

 Во  член 1 од Одлуката за 
резервирање средства за експропријација 
во Буџетот на општина Струмица за 2022 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр 27/21) износот “2.500.000,оо 
денари“ се заменува со износот  од 
„4.500.000,оо денари“. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од  денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
   
Бр.08-2989/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………........…………… 

 
 100. 
 Врз основа на член 22 став 1 точка 
4  од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 
14 став 1 точка 4 и член 20 точка 32 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („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 28.04.2022 година, 
донесе: 
 

О д л у к а 
за давање на трајно користење на 

мрежата на јавното осветлување на 
територијата на Општина Струмица 

 
  

Член 1 
 

 Со оваа Oдлука се дава правото 
на трајно користење на мрежата на 
јавното осветлување на територијата на 
Општина Струмица од страна на 
основачот на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица (во 
понатамошниот текст- корисникот ). 

 
Член 2 

 Правото на трајно користење на 
мрежата на јавното осветлување од 
членот 1 на оваа Одлука опфаќа 
располагање со мрежата на јавното 
осветлување, грижа за неговата уредност 
и тековното одржување на електричната 
мрежа на јавно осветлување од страна на 
корисникот. 

Член 3 
 Правото на трајно користење на 
мрежата на јавното осветлување го 
сочинуваат: 

- приклучоци од категорија 
LV1.1 – јавно осветлување; 

- светилките за улично 
осветлување кои се 
определени како броила од 
категоријата LV1.1 поставени 
во сите урбани и месни 
заедници на територијата на 
Општина Струмица; 
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- нисконапонска надземна и 
подземна мрежа за 
горенаведените броила. 
 

 Листата со местата на 
потрошувачка за приклучоците од ставот 1 
на овој член е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 4 
 Се овластува Градоначалникот на 
Општина Струмица да склучи Договор со 
корисникот на ова право, со кој ќе се 
регулираат меѓусебните права и обврски 
за доделеното право на трајно користење 
на мрежата на јавното осветлување на 
територијата на Општина Струмица.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на Општина Струмица. 
 
Бр.08-2990/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 
 
 101. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 28.04.2022 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за ослободување од плаќање надомест 

за утврдување на правен статус на 
бесправен објект на МПЦ – ОА - 

Струмичка Православна Епархија   
 

 
Член 1 

 
 Со оваа Одлука,  Општина 
Струмица ја ослободува МПЦ-ОА- 
Струмичка Православна Епархија, од 
плаќање надомест за утврдување на 
правен статус на бесправен деловен 
објект  во вредност од 871.958 денари. 

 
Член 2 

 Предмет на ослободување од 
плаќање надомест за утврдување на 
правен статус е бесправен деловен објект  
на КП бр. 1139/3 и КП бр.  1141 КО 
Водоча,  со површина на деловен простор 
од 578 м2, подлогија затворена од две 
страни  со површина од 30м2  и балкон со 
површина од 73 м2. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-2991/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 
 102. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 28.04.2022 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за донесување на Општински политики  
на Општина Струмица за поддршка на 

децата со надмината возраст надвор од 
образовниот систем   

 
Член 1 

 Се донесуваат  Општински 
политики  на Општина Струмица за 
поддршка на децата со надмината возраст 
надвор од образовниот систем.  
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука се 
Општинските  политики  на Општина 
Струмица за поддршка на децата со 
надмината возраст надвор од 
образовниот систем бр. 09-1056/6 од 
15.04.2022 година, со Акционен план за 
реализација на активности.  
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Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-2992/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………. 
 
 103. 
 Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 
Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 
36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Mакедонија” 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 28.04.2022 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на Предлог за 

меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Струмица и Општина 

Василево 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува 
Предлог за меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Струмица и Општина 
Василево бр. 09-2822/1 од 20.04.2022 
година, поднесен од Градоначалникот на 
Општина Струмица. 
 

Член 2 
 Утврдениот Предлог од член 1 на 
оваа Одлука и Процената за потребата од 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Струмица и 
Општина Василево се доставуваат до 
Општина Василево, заради усвојување. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник“ на Општина Струмица. 
  
Бр.08-2993/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………. 

 
 104. 
 Врз основа на член 166–з  од  
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 
10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 
27/2016, 163/2017, 21/2018 и 198/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019, 
275/2019, 311/20 и 294/21), Одлуката за 
утврдување на максималниот износ на 
вредност на бодот за пресметување на 
платите на давателите на јавни услуги и 
на директорите на јавните установи за 
деца за 2022 година („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 56/22) 
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 28.04.2022 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување на вредноста на бодот 

за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на 

директорот во ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица за 2022 година 

 
 

Член 1 
 

 Вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите 
на јавни услуги и на Директорот во ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица за периодот од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година 
изнесува 81,6 денари. 

 
Член  2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник  на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2994/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………….. 
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 105. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 28.04.2022 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Антонио Костов од Струмица 
 
 

Член 1 
 

 На Антонио Костов од Струмица, 
му се доделува парична помош во нето 
износ од 50.000,оо денари,  за  лекување. 

 
Член 2 

 
 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2022 година и да се 
трансферираат на доставена  
трансакциска сметка.  

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
 
Бр.08-2995/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 

 
 106. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 28.04.2022 година, донесе 
 

 

 
 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 
Христина Николовска Шлупков од 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

На Христина Николовска Шлупков од 
Струмица и се доделува парична помош 
во вкупен нето износ  50.000,оо  денари, 
како помош во обезбедување на парични 
средства за  лекување на нејзината ќерка 
Леона Шлупков. 
 

Член 2 
 

 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2022 година и да се 
трансферираат на доставена  
трансакциска сметка.  

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
  
 
Бр.08-2996/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 
 
 

 107. 
 
 Врз основа на член 13 и 44 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)  
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе:  
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О д л у к а  
за донесување  на Детален 

урбанистички план за Блок 41/1, дел од 
УЕ 5, во Струмица (Општина Струмица - 

плански период 2021-2026 година) 
 

 
Член 1 

 
 Се донесува  Детален 
урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 
5, во Струмица, Општина Струмица, 
плански период 2021-2026 година. 
 

Член 2 
 

 Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 181058,7 
m2, и е дефиниран со Генералниот 
урбанистички план на град Струмица со 
граничен опфат:  
 

- Од север со собирна улица бр. 
„1” 

- Од југ по осовина на собирна 
улица  бр. „15“ 

- Од запад  со сервисна улица 
бр. „14-а“ 

- Од исток  по осовината на 
новопланирана станбена 
улица  чија траса се совпаѓа  
со границата на Урбан блок 
41/2 

 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за 
Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, 
општина Струмица, плански период 2021-
2026 година, е изработен од ДПГИ 
„Вектор-90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со 
техн. број 044-2908/2018 од декември 
2021 година  I содржи: 
текстуален дел (документациона основа и 
планска документација), 
-графички приказ (документациона основа 
и планска документација), 
 

Член 4 
 

 Деталниот урбанистички план за 
Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, 
општина Струмица, плански период 2021-
2026 година,   се заверува со потпис и 
печат на доносителот на планот.  

 
 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2997/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 108. 
 Врз основа на член 13 и 44 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)  
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе:  
 

О д л у к а 
за донесување  на Детален 

урбанистички план за Блок 41/2, дел од 
УЕ 5, во Струмица (Општина Струмица - 

плански период 2021-2026 година) 
 
 

Член 1 
 

 Се донесува  Детален 
урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 
5, во Струмица, Општина Струмица, 
плански период 2021-2026 година. 
 

Член 2 
 

 Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина 94.957,68m2, 
и е дефиниран со Генералниот 
урбанистички план на град Струмица со 
граничен опфат:  
 

- Од север кон собирна улица 
бр. „1” на северната граница 
на планскиот опфат на градот 

- Од југ   по осовина на собирна 
улица  бр. „15“ 

- Од исток по осовината на 
магистралната улица бр. „15-а“ 



03.05.2022 год.             бр. 7          Службен гласник на општина Струмица            стр. 71 

- Од запад   по осовината на 
новопланираната станбена  
улица чија траса  се совпаѓа со  
границата на соседниот  Урбан 
блок 41/1. 

 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за 
Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, 
општина Струмица, плански период 2021-
2026 година, е изработен од ДПГИ 
„Вектор-90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со 
техн. број 045-2908/2018 од декември 
2021 година  и содржи: 
 -текстуален дел (документациона 
основа и планска документација), 
 -графички приказ (документациона 
основа и планска документација), 
 

Член 4 
 

 Деталниот урбанистички план за 
Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, 
општина Струмица, плански период 2021-
2026 година,   се заверува со потпис и 
печат на доносителот на планот.  

 
Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-2998/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а     Марjан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

 109. 
 
 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 28.04.2022 година, донесе: 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат на КП бр.7930 и КП 

бр.6239, КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со висина 
Су+П (сутерен и приземје), кој се наоѓа на 
КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица, во 
сопственост на Република Северна 
Македонија. 
 СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со 
висина Су+П (сутерен и приземје), кој се 
наоѓа на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО 
Струмица 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.08-2999/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.      Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р.  

………………………….. 
 

 110. 
 
 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, 
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21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе: 
 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 

плански опфат на КП бр.1073/1, 
КО Банско 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина 
П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.1073/1, 
КО Банско, во сопственост на Имран Шен, 
бр.202 с.Банско. 
 
 СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 
бр.1073/1, КО Банско, 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.08-3000/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

………………………… 
  
 
 111. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 28.04.2022 година, донесе 
 
 
 
 
 

 
О д л у к а  

 за утврдување  на неисполнети услови 
за донесување на  урбанистичко 

планска документација за 
проширување на плански опфат на КП 

бр.1258/2, КО Габрово 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за  донесување на урбанистичко-
планска документација  за проширување 
на плански опфат за бесправниот објект, 
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со 
висина По+П+1 (подрум, приземје и кат), 
кој се наоѓа на КП бр.1258/2, КО Габрово, 
во сопственост на ДПТУ ЕКО 
ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица, ул. 
22-ри Декември бр.3.  
 СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (зграда 
бр.1) со висина По+П+1 (подрум, приземје 
и кат), кој се наоѓа на КП бр.1258/2, КО 
Габрово се наоѓа надвор од плански 
опфат, во близина на Заштитен споменик 
на природата  - Моноспитвско блато и 
Споменик  на природата  на растителниот 
вид - осмунда регалис (папра). 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“.  
 
Бр.08-3001/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

………………………… 
  
 112. 
 
 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 
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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 28.04.2022 година, донесе: 
 
 

О д л у к а  
 за донесување на урбанистичко 

планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 2715 КО Банско-вон-

гр. 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, ВИКЕНД КУЌА (зграда 
бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа 
на КП бр.2715 КО Банско-вон-гр., во 
сопственост на Манавски Емилчо од 
Струмица, с. Моноспитово бр.29.  
 Според Урбанистичко планската 
документација донесена во 2013год., 
објектот ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 
2715 КО Банско-вон-гр., се наоѓа во зона 
со намена Б5-хотелски комплекси. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3002/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.    Претсeдател 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 
 

………………………………….. 
 

 113. 
 
 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 28.04.2022 година, донесе: 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 

плански опфат на КП бр.2372,  
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.2372, КО 
Свидовица, во сопственост на Република 
Северна Македонија. 
 ВИКЕНД КУЌА (зграда бр.1) со 
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 
бр.2372, КО Свидовица 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.08-3003/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р. 
 

……………………… 
 
 114. 
 Врз основа член 4 и член  29 од 
Законот за меѓуопштинска соработка  
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 
14 и член 36 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 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 28.04.2022 година, донесе  
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О д л у к а  
за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Струмица  и 
Општина Демир Капија 

 
 

Член 1  
 

 Со оваа Одлука  Општина 
Струмица  воспоставува меѓупштинска 
соработка со Општина Демир Капија за 
вршење работи од областа на градежната 
инспекција. 

 
Член 2 

 
 Вршењето  на определените 
работи  од областа на градежната 
инспекција,  ќе се реализира со договор 
помеѓу Градоначалникот на општина 
Струмица и Градоначалникот на општина 
Демир Капија,   согласно член 29 од 
Законот за меѓуопштинска соработка. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-3004/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………. 
 

 
 115. 
 
 Врз основа на член 539 од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на 
РСМ” бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
38/1, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16, 61/16, 64/18, 120/18  и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 290/20 и 215/21), член  
36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен Весник на РСМ” 
бр.5/02) Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 28.04.2022 година, 
донесе 
 
 
 
 

О д л у к а 
за усвојување на почетниот биланс, 
годишните сметки за 2021 и 2022 и 

извештајот за материјалното и 
финансиското работење на 

Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и одобрување на работата 
на ликвидаторот 

 
 

Член  1 
 

 Основачите на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни 
кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација: Општина Богданци, Општина 
Босилово, Општина Валандово, Општина 
Василево, Општина Гевгелија, Општина 
Дојран, Општина Конче, Општина Ново 
Село, Општина Радовиш и Општина 
Струмица, го усвојуваат билансот на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-
ЛУНА” – Струмица - во ликвидација, 
изготвен од ликвидаторот. 
 Основачите на заедничкото јавно 
претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во 
ликвидација ги усвојуваат годишните 
сметки за 2021 и 2022 и извештајот за 
материјалното и финансиското работење 
на Претпријатието, изготвени од 
ликвидаторот.  
 

Член 2 
 

 Ликвидаторот, постапката за 
бришење на Претпријатието врз основа на 
ликвидација ја спроведе во согласност со 
Законот за трговските друштва, начелата 
на објективност, документарност, 
стручност и совесност, па согласно тоа се 
одобрува работата на ликвидаторот. 
 Поради исполнети услови, 
односно завршување на постапката за 
ликвидација, Заедничкото јавно 
претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во 
ликвидација, да се брише од Трговскиот 
регистар, согласно Законот за трговски 
друштва. 
 

Член 3 
 

 Одлуката е донесена да послужи 
пред Централниот регистар на РСМ во 
постапка за бришење на Претпријатието 
врз основа на ликвидација.  
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Член 4 

 
 Одлуката влегува во сила осмиот 
ден од денот  на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина  Струмица“. 
 
Бр.08-3005/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 
 

 116. 
 
 Врз основа на член 265 од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на 
РСМ” бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
38/1, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16, 61/16, 64/18, 120/18  и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 290/20 и 215/21), член  
36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен Весник на РСМ” 
бр.5/02) Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 28.04.2022 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за бришење од Трговскиот регистар на 
Заедничкото  јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и за разрешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –

Струмица - во ликвидација 
 
  

Член  1 
 

 Поради исполнети услови, 
односно завршување на постапката за 
ликвидација, Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни 
кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација, да се брише од Трговскиот 
регистар, согласно Законот за трговски 
друштва. 

Член 2 
 

 Сузана Стојкова, со адреса на ул. 
Иљо Шопов бр.15/6 од Струмица,  се 
разрешува од функцијата ликвидатор на 

Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-
ЛУНА” – Струмица - во ликвидација. 

 
Член 3 

 
 Оваа  Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот  на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина  Струмица 
“. 
 
Бр.08-3006/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………. 
 
 117. 
 
 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 28.04.2022 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 за 2022 година 
 

 
 1. Во Г-1:  Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 
туризмот за 2022 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 27/21), 
се вршат следните измени:  
 
 
 Точка 13 се менува и гласи: 
 
 
„13. Поддршка на програмски активности 
од граѓански организации во рамките на 
функционирањето на Нов НВО Центар во 
Општина Струмица, во висина од 
699.081,00 денари, со што се променува и 
вкупната вредност на истата од 
10.000.000,00 денари на 10.699.081,00 
денари“ 

 
  
 

 
 



Стр. 76               Службен гласник на општина Струмица           бр. 7            03.05.2022 год. 
 
 Воедно  и во табелата точка 13  се менува и гласи: 
 

 
 
 3. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
  
 
Бр.08-3007/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

 118. 
 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 28.04.2022 година, донесе 
 
 

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

активностите на општина Струмица во 
областа на  меѓународна соработка за 

2022 година 
 
 
 
 1.Во Програмата за активностите 
на општина Струмица во областа на  
меѓународна соработка за 2022 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
број 27/21) се врши следната измена: 
 
  Во глава 5. Финансирање  - 
Програма Г2 -   износот од „5.000.000 
денари“ се брише. 

 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3008/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………….. 
 

 119. 
 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 28.04.2022 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на 
општина Струмица поврзани со  

спроведување на проекти финансирани 
од фондовите на  Европската Унија за 

2022 година 
 
 I.Во Програмата  за  активностите 
на општина Струмица поврзани со 
спроведување на проекти финансирани од 
фондовите на Европската Унија за 2022 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ број 27/21) се вршат  следните  
измени и дополнувања: 
 

1. Во глава 
  4. Активности  во став 2  зборот 
„три“ , се заменува со зборот „четири“ 

13 
 
 

Поддршка на 
програмски 
активности од 
граѓански 
организации во 
рамките на 
функционирањ
ето на Нов НВО 
Центар во 
Општина 
Струмица 

 
699.081,00 

             
Интерна 
законска 
процеду-
ра 

 
Опш

-
тина 
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 По  точка  
 А1. Подготвка на проекти и 
нивно аплицирање до меѓународни 
донатори: 
 Се додава:  
 „А1.1. Спроведување на проект 
„Струмица - Паметен вело град” 
финансиран од Европската Унија преку 
Програмата „ЕУ за општините“ 
  
 Проектот „Струмица - Паметен 
вело град” е во почетна фаза на 
реализација, во рамки на кој ќе се 
реализираат следните активности: 
мапирање, обележување и изградба на 
велосипедски патеки, воспоставување и 
развој на паметен систем за 
самоизнајмување на велосипеди, како и 
активности за јакнење на капацитетите и 
подигнување на јавната свест. Овој проект 
е финансиран од ЕУ во рамките на 
Програмата „ЕУ за општините".  
 
 А1.2. Спроведување на проект 
за прекугранична соработка „Мрежа на 
велосипедски градови” (Акроним: 
„Велосипедски градови“) 
 
 Проектот за прекугранична 
соработка „Мрежа на велосипедски 
градови” (Акроним: „Велосипедски 
градови“) е во фаза на преговори односно 
завршна фаза пред потпишување на 
договорот за грант (донација). Проектот 
има за цел создавање на рекреативна 
велосипедска инфраструктура во Град 
Струмица и ги содржи следните 
активности: Вело Зона Градски Парк 
Струмица - Изградба на Велосипедска 
адреналинска патека (“Pump track“ 
патека), уредување на Вело Полигон за 
деца - Градски Парк Струмица, уредување 
на планински велосипедски патеки на 
месноста Чам Чифлик, поставување на 
Станици за поправка на велосипеди, 

подготовка на мастер-план за идни 
проекти на Општина Струмица од областа 
на велосипедизмот и активности за 
прекугранична соработка меѓу проектните 
партнери. Овој проект е финансиран од 
ЕУ во рамките на Интеррег-ИПА 
Програмата за прекугранична соработка 
со Република Грција 2014-2020“, 
 
 
 Во глава  5 Финансирање 
 
 Текстот:  
 
 „Предвидените проектни 
активности во рамките на оваа Предлог-
Програма, со вкупна вредност од 
17.254.763,00 денари, ќе бидат 
финансирани, преку донации од 
фондовите на Европската Унија и од 
Буџетот на општина Струмица. Донациите 
во износ од 15.400.000,00 денари се 100% 
грантови, додека за времено 
финансирање на проектни активности 
и/или финансирање на непредвидени 
активности кои се од суштинско значење 
за реализација на планираните активности 
се предвидени 1.854.763,00 денари.  
 
Во текот на 2021 година, од Буџетот на 
општина Струмица времено беа издвоени 
6.835.000,00 денари за финансирање на 
активностите на проектите до 
верификација на трошоците, кои во текот 
на 2022 година ќе бидат вратени во 
Буџетот на општина Струмица. Дел од 
прикажаните донации, во вредност од 
6.000.000,00 денари се наменети за 
трансфер до општина Ќустендил, Р. 
Бугарија заради спроведување на 
проектни активности на територија на Р. 
Бугарија и истите ќе се реализираат во 
зависност од степенот на реализација на 
активности за кои одговорна е Општина 
Ќустендил“.   
 
 Се брише и се заменува со 
текстот:  
 
 „Предвидените проектни 
активности во рамките на оваа Предлог-
Програма, со вкупна вредност од 
37.254.763,00 денари, ќе бидат 
финансирани преку донации од 
фондовите на Европската Унија и од 
Буџетот на општина Струмица. Донациите 
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во износ од 30.400.000,00 денари се 100% 
грантови, додека за времено 
финансирање на проектни активности 
и/или финансирање на непредвидени 
активности кои се од суштинско значење 
за реализација на планираните активности 
се предвидени 6.854.763,00 денари. 
 
 Во рамки на предвидениот износ 
за времено финансирање на проектните 
активности со средства од основниот 
буџет на општина Струмица, покрај 
претходно предвидените 1.854.763,00 
денари, дополнително е предвидено 
префрлување на средства во Програмата 
МБ во висина од 5.000.000,00 денари, а 
кои претходно беа предвидени во 
Програмата Г2 (Меѓународна соработка)“.   
 
 
 II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3009/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 120. 
 
 Врз основа на Законот за градење 
(„Сл. весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 
132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. весник 
на РСМ” бр. 244/19), член 95 од Законот за 
градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 

утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 
и 72/18), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15,  
8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
28.04.2022 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 2022 година 

 
 Во  Програмата  за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2022 
година(„Службен гласник на општина 
Струмица“ број 27/21 и 2/22 ) се вршат  
следните  измени и дополнувања: 
 
Во глава:  
 
 VI. Трошоци за уредување на 
градежното земјиште по области и 
објекти: 
 1.Во Програма ФА: Уредување на 
градежно земиште  (капитални трошоци) 
износот  од „82.818.195 денари“ се 
заменува со износот “80.318.195 денари“ 
 2.Во Програмата: 
ГА: Нова населба во турско маало  
износот од „128.000.000 денари“ се 
заменува со износот „126.000.000 денари“ 
 

 
 
 Во табелата:  
 Реден број 2 “Нов градски пазар“се  брише, а се додава нова ставка: 
 

ред. бр. назив на активноста  
2 Експропиријација  
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2. Се додава нова Програма  
 

 ГАГ –Нов градски пазар ...... 2.000.000 денари. 
 

ред. бр. назив на активноста  
1. Нов градски пазар 

 
 5. Се додава нова Програма ГАД –Габровски водопад ...7.000.000 денари  
 

ред. бр. назив на активноста  
1. Специјализирани возила за смет 
2. Изработка на 3 проекти  за с. Габрово 

 
 
    5. Во Програмата ЈЛ: Други 
Комунални услуги  (капитални трошоци)  
износот од „8.000.000 денари“ се заменува 
со износот „6.800.000 денари“. 
    6. Во Програмата ЈМ: Паркови и 
зеленила  износот од „8.000.000 денари“ 
се заменува со износот „11.000.000 
денари“ 
 7. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден,  од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3010/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………. 
 
 121. 
 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 28.04.2022 година, донесе 
 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за изградба и  одржување 
на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Струмица за 2022 година 

 
 

 Во Програмата за изградба и  
одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Струмица за 2022 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните 
измени: 
 
 1.Во  Ј3 -  Програмата  - Јавно 
осветлување износот од „25.000.000,oo 
денари, се заменува со износот 
„30.000.000 денари,  за тековната 
потрошувачка на  електрична енергија , 
трансфер до ЈП  за струја и за  одржување  
на  ул. осветлување. 
 
 2.Во Програма ЈА:  Изградба на 
јавно осветлување  износот од „10.000.000 
денари“ се заменува со износот  
„9.000.000 денари“. 
 
 3. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден,  од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3011/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
  
 122. 
 
. 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 28.04.2022 година, донесе 
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П р о г р а м а 
за измена и дополнувања на 
Програмата за активности во 

областа на заштитата на животната 
средина на подрачјето на Општина 

Струмица за 2022 година 
 

 
 Во Програмата за активности во 
областа на заштитата на животната 
средина на подрачјето на Општина 
Струмица за 2022 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) 
се вршат следните измени и 
дополнувања: 
 
 1. Во Програма R1: Заштита на 
животната средина и природа , износот од 
„11.500.000 денари“ се заменува со 
износот „13.500.000 денари“. 
   
  2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица” 
 
Бр.08-3012/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
 123. 
 
 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 28.04.2022 година, донесе 
 

 
 

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

Програмата за  активностите на 
Општина Струмица од областа на 

културата во 2022 година 
 

 
 
 Во Програмата за  активностите на 
Општина Струмица од областа на 
културата во 2022 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ број 27/21 
и 2/22 ) се вршат  следните  измени и 
дополнувања: 

 
  
 
 
 1.Се додава нова Програма: 
 
 К1. Библиотекарство ............................. 150.000 денари  
 
 

ред. бр. назив на активноста  
1. Трансфер 

 
 
 2.Се додава нова Програма 
  К2.Дом за деца и млади .................................. 150.000 денари  
 
 

ред. бр. назив на активноста  
1. Трансфер 
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3. Во Програмата К3: Музичка и кинотечна дејност  износот од  „8.685.000 денари“ 
се заменува со износот  „10.385.000 денари“. 

 
 Од табелата се бришат: 
 

Реде
н 

број 

Коминтент 

37. Поддршка за активности до дом за деца и малди Благој Мучето 
38. Поддршка за активности до ЛУБ Благој Јанков Мучето 

 
 
 4.Во Програмата К4: Културни манифестации и творештво  износот од  „1.000.000 
денари“ се заменува со износот  2.000.000 денари. 
 
 5.Во Програмата КА:  Култура - капитални расходи  износот  од  “4.800.000 денари“ се 
заменува со износот „7.300.000 денари“.  
 
 Во табелата се додава:  
 

р.б. Назив на активноста  
4. Галерија  

 
  
 6. Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3013/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 
 
 124. 
 Врз основа на член 101 од Законот 
за  средно образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 
127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
229/20), член 157 од Законот за основното 
образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 
161/19 и 229/20), член 22, став 1, точка 8, 
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 
28.04.2022 година, донесе 

 
 
 

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

Програмата за  активностите на 
Општина Струмица  во областа на 

образованието во 2022 година  
 
 
 
 Во Програмата за  активностите на 
Општина Струмица  во областа на 
образованието во 2022 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) 
се вршат следните измени и 
дополнувања: 
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 Во глава 5  - Финасирање  
 
 1.Програма N1:Основно образование   износот  од „4.262.800 денари„ се заменува со 
износот „5.406.047 денари“. 
 
 Во табелата се  менува и  додава: 
 

Назив на активноста  
Училишни униформи за првачиња за учебната 2021/2022 и 2022/2023 год. се менува 
Училишен прибор  за ученици од социјално загрозени семејства во учебната 
2021/2022 и 2022/2023 год 

се менува 

Награди за наставници/стручни соработници се додава 
Организација на Свечена академија  по повод 24-ти  мај  се додава 

 
 2.Програма N2:Средно образование, износот од „232.000,оо денари“ се заменува со 
износот „262.000 денари“ 

 
 Во табелата се додава: 
 

Назив на активноста 
Награди за наставници/стручни соработници 

 
 3.  Во Програмата NАA: Капитални инвестиции во образование  износот од „6.000.000 
денари се заменува со износот „ 3.085.000 денари“ 
 
 Во табелата се додава: 
 

Назив на активноста 
Метални решетки на прозорци  во ООУ „Сандо Масев“ ПУ  с. Баница 
Заземјување (шест сонди) во ООУ „Сандо Масев“ ПУ  с. Баница 
Проект за спортско игралиште во ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица 

 
 
 4.Се додава нова Програма : 
 NB – Спортска сала во СОУ „Јане Сандански“.......................  8.500.000 денари 
 
 5.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на Општина Струмица “. 
 
 
Бр.08-3014/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 

 125. 
 
 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 28.04.2022 година, донесе 
 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на 

општина Струмица за областа на 
социјалната заштита и заштитата на 

децата во 2022 година 
 
 

Во Програмата за активностите на 
општина Струмица за областа на 
социјалната заштита и заштитата на 
децата во 2022 година („Службен гласник 



03.05.2022 год.             бр. 7          Службен гласник на општина Струмица            стр. 83 

на општина Струмица“ број 27/21) се 
вршат  следните измени и дополнувања: 
 
 1.Во Програмата V1 Детски 
градинки  - износот  од „1.000.000 денари“ 
се заменува со износот „2.071.203 
денари“. 
   Се додаваат нови ставки: 
- „Гликол за градинка ... 1.051.203 денари“. 
- „Награди на воситувачи/стручни 
соработници .................... 20.000 денари“. 
   
 2.Во Програмата V2  - износот  од 
„6.000.000 денари“ се заменува со износот 
„6.025.200 денари“ 
 Во потпрограмата „Лични 
асистенти во образование  износот од 
„550.800 денари“ се заменува со износот  
„550.800 денари“. 
 
 3. Во Програмата VА: Капитални 
расходи  за  детски градинки:  
 -  Се додава нова ставка „Фасада 
на градинка по анекс на договор 4.000.000 
денари“.  
 4.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.  
 
Бр.08-3015/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 

 
 126. 
 
 Врз основа на член 20 од Законот 
за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 32/2020), 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 
28.04.2022 година, донесе 
 
 

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

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 

2022 година 
 

 
 
 1.Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на   
општина Струмица за 2022 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 27/21,  1/22  и  2/22  ), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

 
  Во глава: 
 
 III.Урбанистички планови за село 
 
  По реден број 20 се додава 
 

Р.б. Објект Износ денари 
21 Урбанистички план за село Банско Самофинансирање 

 
 Во глава  
  
 VII.   Урбанистички проект 
 
 Реден број 7   наместо: „Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички 
план, со намена Б5-хотели и хотелски комплекси на КП1527 во КО Габрово, Општина 
Струмица“ се менува и гласи: 
 

Р.б. Објект Износ денари 
 
7 

Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички 
план, со намена А4   времено сметтување на КП1527 во КО 
Габрово, Општина Струмица. 

 
Самофинан-

сирање 
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 Во табелата по реден број 16 се додава: 

 
Р.б. Објект Износ 

денари 
17. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена 

Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на 
КП194, КП196, КО Водоча, и на КП5109 и КП5103, КО Вељуса вгр, 
Општина Струмица. 

Самофинан-
сирање 

18 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена 
Г2 – погон за производство на ПВЦ панели со магацин и 
стовариште на КП3036, за КО Костурино вгр, Општина Струмица. 

Самофинан-
сирање 

  
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-3016/1Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.   Претседател 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………… 
  
 127. 
 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 и 89/22), 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) и 
член 187 од Деловникот на Советот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 28.04.2022 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Статутот на 
ЈПЗБК  „Стационар - Лана“  Струмица 

 
 

 1. Се дава согласност на Статутот 
на ЈПЗБК  „Стационар - Лана“  Струмица 
бр. 01-01/1 од 20.04.2022 година, донесен 
од Управниот одбор на ова претпријатие. 
 
           2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-3017/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 128.  
 Врз основа на член 20-б став 1 
алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна 
Македонија“ бр.143/19 и 14/20) 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 28.04.2022 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишен план за 
вработување на ООМУ „Боро Џони“- 

Струмица  
 

      
1. Се дава согласност на  на 

Измената и дополнувањето на 
Годишен план за вработување на 
ООМУ „Боро Џони“- Струмица  бр. 
01-19/1 од 01.02.2022 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 

 
  Бр.08-3018/1 Совет на општина Струмица 
  29.04.2022 год.        Претседател,  
  С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………….....…… 
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 129. 
 
 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 28.04.2022 година, донесе 

 
 

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

хуман третман и благосостојба на 
бездомни кучиња на ЈПЗБК„Стационар-

Лана” Струмица за 2022 година 
 
 
 
    1. Се дава согласност на  
Програмата за хуман третман и 
благосостојба     на бездомни кучиња на 
ЈПЗБК „Стационар-Лана” Струмица за 
2022 година,  број 01-03/1 од 21.04.2022 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3019/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.…………………… 
 
 130. 
 
 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 и 89/22), 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 28.04.2022 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“ Струмица за 2022 година 

  
 1. Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на   
Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ за 2022 година, 
бр. 01-356/1 од 20.04.2022 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3020/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
 131. 
 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 и 89/22), 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 28.04.2022 година, донесе 
 

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

работата на  ЈП „Паркира-
лишта“ Струмица- Струмицa, за 

периодот 01.01 – 31.03.2022 година 
 
  
 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работата на  
ЈП„Паркиралишта“ Струмица - Струмица 
за периодот 01.01 – 31.03.2022 година бр. 
01-355/1 од 20.04.2022 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-3021/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
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 132. 
 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 и 89/22), 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 28.04.2020 година, донесе: 
 
 

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

сметка со Годишен извештај, 
финансиски извештаи, објаснувачки 

белешки и биланси на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2021 година 

 
      
 1.Се дава согласност 
Годишната сметка со Годишен извештај, 
финансиски извештаи, објаснувачки 
белешки и биланси на 
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за 2021 
година бр.02-1475/2 од 15.03.2022 год.  
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   во  
„Службен гласник на општина Струмица”.
  
  
Бр.08-3023/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 
 133. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Одлуката за 
одстапување на моторно возило 

(автосмеќар) донесена од Управниот 
одбор на ЈПКД „Комуналец”Струмица 

 
       1.  Се дава согласност на Одлуката за 
одстапување на моторно возило 
(автосмеќар) донесена од Управниот 
одбор на ЈПКД „Комуналец” Струмица бр. 
02-1475/6 од 15.03.2022 година. 
 
       2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.08-3023/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………….. 
  
 134. 
 Врз основа на член 26-а од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 28.04.2022 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишниот извештај 
за спроведувањето на Програмата за 

развој на Југоисточниот плански регион 
за 2021 година 
   

     1.Се усвојува  Годишниот 
извештај за спроведувањето на 
Програмата за развој на Југоисточниот 
плански регион за 2021 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   
во„Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-3024/1   Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 



03.05.2022 год.             бр. 7          Службен гласник на општина Струмица            стр. 87 

 
 
 135. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2021 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.08-3025/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р.
    

…………………………… 
 
 136. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД 

„Димитар Влахов “ Струмица за 2021 
година 

 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на СОУУД „Димитар 
Влахов “ Струмица за 2021 година. 
 

       2.Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-3026/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р.
     

………………………… 
 

 137. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 

Карев“ Струмица за 2021 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 
Карев“  Струмица за 2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-3027/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.
  …………………………. 
 
 138. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 

финансов извештај на ООУ „Гоце 
Делчев“ Вељуса за 2021 година 

 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3028/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.
 ………………………… 
 
 139. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Св. Кирил 

и Методиј“ Дабиле за 2021 година 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Св.Кирил и 
Методиј“ Дабиле за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3029/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.
    

………………………… 
 
 140. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2021 година 

 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3030/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.
  …………………………… 
 
 141. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2021 година 

 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-3031/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………… 
 
 142. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 
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седницата одржана на 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Сандо 

Масев“ Струмица за 2021 година 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-3032/1 Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р.
    

…………………………….. 
 
 143. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал 

Тито“ Струмица за 2021 година 
 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица за 2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-3033/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р.
    

………………………… 
 
 
 
 

 144. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал 

Тито“ Муртино за 2021 година 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3034/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
    

…………………………. 
 145. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Даме 

Груев“ Куклиш за 2021 година 
 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3035/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р.
    

…………………… 
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 146. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Герас 

Цунев“ Просениково за 2021 година 
 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково за 2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3036/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р.
    

……………………………… 
 
 147. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

 
 
 

 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 

финансов извештај на ООМУ „Боро 
Џони“ Струмица за 2021 година 

 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ 
Струмица за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-3037/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………. 
 

 148. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
и член 20 став 1 точка 31 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 28.04.2022 година, 
донесе  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 

радост“ Струмица за 2021 година 
 
 
         1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за 2021 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
oсмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-3038/1  Совет на општина Струмица 
29.04.2022 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
    

 
 

________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

 
 
 


	С о д р ж и н а
	1. Во Програма R1: Заштита на животната средина и природа , износот од „11.500.000 денари“ се заменува со износот „13.500.000 денари“.


