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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2012 

година 
 

 Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2012 
година,  донесена на седницата на Советот  
 
 
 
 

на општина Струмица, одржана на 
13.03.2013 година. 
 
  Бр. 08-3317/2           Општина Струмица 
  14.03.2013 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

…………………. 
180. 

 Врз основа на член 33 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
гласник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 13.03.2013 година, донесе 
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Завршна сметка  на Буџетот на општина Струмица за 2012 година  

 
Член 1 

       Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2012 година 
изнесуваат:   
 
 

       Планирани      Реализирани 

Вкупни приходи                            1.120.209.441  905.372.137
 

- даночни приходи                          298.750.000 198.850.540 
- неданочни приходи                      92.274.400 64.579.507 
- капитални приходи                       236.945.711 153.623.352 
- приходи од дотации                      447.559.000 447.430.464 
- трансфери 36.530.000 36.327.749 
- донации 8.150.330 4.560.525 

  
Вкупни расходи                             1.120.209.441 894.273.506 

- утврдени намени                       1.117.779.441 892.401.400 
- резерви                                       2.430.000 1.872.106 

  
Дефицит                                      0 0 
Суфицит                                     11.098.631 
  
Прилив                                         0 0 

- продажба на хартии од вредност    0 0 
- приливи од домашен заем             0 0 
- приливи од странски заем               0 0 
- други приливи (вишок на дотации) 0 0 

  
Одлив (отплата на главнина)          0 0 

 
Член 2 

      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2012 година 
претставува збир од суфицитот од тековната 2012 година (11.098.631) и од пренесениот вишок 
на приходи од претходната 2011година (14.211.635) изнесува 
 

- Салдо на 31-12-2012 25.310.266 денари 
- Салдо основен буџет      15.652.973  денари 
- Салдо буџет дотации 3.291.435  денари 
- Салдо буџет самофинасирачки активности           3.733.000  денари 
- Салдо буџет донации 2.632.858  денари 

 
       Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ 
од 15.652.973  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина  Струмица  за 
2012 година.  
       Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во 
износ од 3.291.435 денари се пренесува како  прилив на буџетот на дотации на општина   
Струмица  за 2012 година.  
                 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинасирачки активности во износ од 3.733.000 денари се пренесува како прилив на буџетот 
на самофинасирачки активности на општина  Струмица за 2012 година.  
                 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации 
во износ од 2.632.858 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на  општина 
Струмица за 2012 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: 
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Член 4 
      Во посебниот дел на Завршната сметка 
на Буџетот на општина  Струмица за 
2012година 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 2012 
година ќе се  објави во “Службен гласник на 
општина Струмица“.  
 
Бр. 07-3317/1   Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.......................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната 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 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2013 година 
 
 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 

на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2013 година, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.03.2013 година. 
 
    Бр. 08-3318/2       Општина Струмица 
   14.03.2013 год.            Градоначалник, 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

...................................  
 181. 

Врз основа на член 17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 
53/11) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 13.03.2013 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 2013 

година 
 

 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина  
Струмица за 2013 година („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 28/12, 2/13 и 
4/13), се предлага следното дополнување: 

  
 
Во глава 
 V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 
 По реден број 46 се додава: 
 

Р.б. Објект Износ денари 
47. КП бр.2331 КО Струмица самофинансирање 

 
 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
  
Бр. 07-3318/1     Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

........................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната 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 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Годишниот извештај на општина 
Струмица за 2012 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2012 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.03.2013 година. 
 
   Бр. 08-3319/2              Општина Струмица 
   14.03.2013 год.             Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

....................... 
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182. 
 

 Врз основа на член 34 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 13.03.2013 година, донесе 
   
 

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

општина Струмица за 2012 година 
 

  1.Се усвојува Годишниот извештај на 
     општина Струмица за 2012 година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Стр.умица”. 
 
Бр. 07-3319/1     Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната 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 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување  настава во 

природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување  настава во 
природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.03.2013 
година. 
 
    Бр. 08-3320/2        Општина Струмица 
    14.03.2013 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.  

…………………………. 
 

  
183. 
 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта (бр. 10-4061/1 од 01.11.2010 год. 
и бр. 11-4810/2 од 28.09.2011 год.), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 13.03.2013 година, 
донесе 
    

З а к л у ч о к 
за давање на позитивно мислење за 

реализација на Програмата за 
изведување  настава во природа за 
учениците од четврто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 

 1.Се дава позитивно мислење 
за реализација на Програмата за 
изведување настава во природа за 
учениците од четвто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица бр. 03-120/2 
од 26.02.2013 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-3320/1  Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

........................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 30, 
Урбана единица 7 во Струмица, општина 

Струмица 2013-2018 
 

      Се објавува Заклучокот за утврдување 
Нацрт ДУП на дел од блок 30, Урбана 
единица 7 во Струмица, општина 
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Струмица 2013-2018, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.03.2013 година. 
 
  Бр. 08-3321/2           Општина Струмица 
  14.03.2013 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 
184. 
Врз основа на член 11 и 22 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 13.03.2013 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 

30,  Урбана единица 7 во Струмица,  
општина Струмица 2013-2018 

 
 
 1.Се утврдува Нацрт ДУП на дел од 
блок 30, УЕ 7 во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018. 
 

2.Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 0,95 ха. 
Просторот на планскиот опфат на ДУП на 
дел од блок 30, УЕ 7 во Струмица граничи: 

 
- Од север со осовина на бул. 
„Маршал Тито“; 
- Од исток со осовина на улица 
„Балканска“;  
- Од југ со осовина на ул.„Гоце 
Делчев“ и 
- Од запад со осовина на 
ул.„Дебарска“. 
 

 
3. Нацрт ДУП на дел од блок 30, УЕ 

7 во Струмица, општина Струмица 2013-
2018 е изработен од Друштвото за 
просторни и урбанистички планови, 
инженеринг и др. „Урбан“ доо - Штип со техн. 
број 169/13 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.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-3321/1     Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната 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 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за утврдување 

Нацрт ДУП на дел од блок 35, Урбана 
единица 4 во Струмица, општина Струмица 

2013-2018 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 35, 
Урбана единица 4 во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 13.03.2013 година. 
 
    Бр. 08-3322/2          Општина Струмица 
   14.03.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 185. 
Врз основа на член 11 и 22 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 13.03.2013 година, донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 

35,  Урбана единица 4 во Струмица, 
општина Струмица 2013-2018 

 
 

1.Се утврдува Нацрт ДУП на дел од 
блок 35, УЕ 4 во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018. 
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2 .Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 1,30 ха. 
Просторот на планскиот опфат на Нацрт 
ДУП на дел од блок 35, УЕ 4 во Струмица, 
граничи: 

 
- Од север со осовина на ул. „Бр. 15“ 
(собирна улица) по ГУП и по 
станбена улица од ДУП; 
- Од југ со осовина на ул.„Бр. 13“ 
(сервисна улица) по ГУП и 
- Од запад со осовина на 
новопланирана станбена улица - 
крак. 

 
3. Нацрт ДУП на дел од блок 35, УЕ 

4 во Струмица, општина Струмица 2013-
2018 е изработен од Друштвото за 
просторни и урбанистички планови, 

инженеринг и др. „Урбан“ доо - Штип со техн. 
број 163/12 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.Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-3322/1     Совет на општина Струмица 
14.03.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________
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