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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2017 

година 
 

 Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2017 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2017 година. 
 
Бр. 09- 2110/2  Општина Струмица 
15.03.2018 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а  Коста Јаневски с.р. 
 

 
 
 
 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.”број 5/02)  член 

33, точка 1 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ“ бр.61/04,96/04,  

67/07 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од 

Статутот на општина Струмица („Службен 

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),   Советот 

на Општина Струмица на  седница 

одржана на 15.03. 2018 година, донесе 

З а в р ш н а    с м е т к а 
на Буџетот на општина Струмица за 2017 година  

 
Член 1 

 
 Завршната сметка на Буџетот на   Општина  Струмица за 2017 година се состои од:   

 
  ПЛАНИРАНО                          ОСТВАРЕНО 

 
    І.ВКУПНИ ПРИХОДИ                                     1.124.111.636                    840.784.875 
 

Даночни приходи                 375.592.674                                                                     232.969.740 
Неданочни приходи                   95.373.284                    40.167.680 
Капитални приходи        69.013.450                    24.979.589 
Приходи од дотации     472.205.908                           471.983.344 
Трансфери       61.731.320          49.678.173 
Приходи од донации        50.195.000         11.006.349 

 
ІІ ВКУПНИ РАСХОДИ                                       1.124.111.636                            846.586.868 
 

Утврдени намени                1.120.811.636      845.255.438 
 Резерви             3.300.000          1.331.430 

         
ІІІ. СУФИЦИТ  /ДЕФИЦИТ                       _________________                                     -5.801.993                    
 
ІV.ФИНАНСИРАЊЕ                                                     ________________                    5.801.993   
 
     Прилив                                                                                                                         5.801.993        
        Домашни приливи 
        Приливи од странски заеми 
        Депозити                                                                                                                     5.801.993                   
    Одлив                                 
       Отплата на главница                           
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Член 2 

 
      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2017 година 
претставува разлика од дефицитот од тековната 2017 година (5.801.993) и од пренесениот 
вишок на приходи од претходната 2016година (28.162.186) изнесува 
 
 
 

                  -Салдо на 31-12-2017                                                                22.360.193  денари 
           Салдо основен буџет                                                              12.576.690  денари 
           Салдо буџет дотации                                                               1.788.108  денари 
           Салдо буџет самофинасирачки активности                           4.799.364  денари      
           Салдо буџет донации                                                               3.196.031  денари 

 
 
 
 

       Салдото на основниот буџет во износ од    12.576.690 денари се пренесува како  прилив 
на основниот буџет на општина  Струмица  за 2018 година. 
  
 
 
       Салдото на буџетот на дотации во износ од  1.788.108   денари се пренесува како  
прилив на буџетот на дотации на општина   Струмица  за 2018 година.  
           
 
 
      Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во    износ од 4.799.364  денари се 
пренесува како прилив на буџетот на самофинасирачки активности на општина  Струмица за 
2018 година.  
              
 
      Салдото на буџетот на донации во износ од  3.196.031     денари се пренесува како 
прилив на буџетот на донации на  општина Струмица за 2018 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 2017 година се искажани планираните и 
извршените расходи по потпрограми, 
сметки и основни намени. 

 
Член 5 

 
      Општиот дел на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2017 
година  ќе   се    објави  во “Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
Бр. 09- 2110/1 Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за спрове-
дување на превентивна дезинсекција,  

дезинфекција и дератизација   на 
подрачјето на општина Струмица  за 2018 

година 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
спроведување на превентивна 
дезинсекција,  дезинфекција и 
дератизација   на подрачјето на општина 
Струмица  за 2018 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2111/2     Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

42. 
 Врз основа на член 12 од Законот 
за заштита  на населението од заразни 
болести  („Службен весник на Република 
Македонија бр.  66/04 139/07, 99/09,14914, 
150/15  и 37/16“), 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

О д л у к а 
за спроведување на превентивна 

дезинсекција,  дезинфекција и 
дератизација   на подрачјето на 

општина Струмица  за 2018 година 
 

Член 1 
Се  одобрува  спроведување на 

превентивна дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација  за спречување на вектор-
преносливите заболувања   на подрачјето 
на општина Струмица  за 2018 година, 
како посебна мерка за заштита на 
населенито од заразни болести. 

 
Член 2 

 Финансирањето на превентивната 
дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација, ќе се реализира преку  
Буџетот на општина Струмица за 2018 
година  - Програма Ј4 – Јавна чистота. 
 

Член 3 
 Превентивната дезинсекција ќе се 
релизира преку  јавна набавка со избор на 
фирма која ги исполнува законските и 
други  услови за нејзино спроведување. 
 Превентивната дезинфекција и 
дератизација ќе се реализираат  преку 
Програмата за јавна чистота,   во 
соработка со  ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица.  

Член 4 
   Се задолжува Градоначалникот на 
општина Струмица, да оствари соработка 
со градоначалниците од Струмичкиот 
микро – регион, за  координирано  
спроведување на  дезинсекционите 
постапки  на подрачјето и  остварување на 
подобри ефекти при третирањето на  
комарците  со цел   намалување на  
нивната популација.  
 

Член 5 
 

 Се препорачува на ЈЗУ Центар за 
јавно здравје - Струмица да спроведе 
постапка за утврдување на ефектите 
одделно од секое третирање против 
комарци и за тоа да го извести 
Градоначалникот и Советот на општина 
Струмица. 
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Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2111/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  

.............................................. 
 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

на приоритет и сопствено учество на 
Проект за “Основен проект за изведба на 

Улица со шеталиште во село Градско 
Балдовци“ 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на Проект за “Основен проект за 
изведба на Улица со шеталиште во село 
Градско Балдовци“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2112/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
 43. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

О д л у к а  
за утврдување на приоритет и 

сопствено учество на проект за 
“Основен проект за изведба на Улица 

со шеталиште во село Градско 
Балдовци “ 

 
Член 1  

 Се утврдува приоритет и 
сопствено учество на проект за “Основен 
проект за изведба на Улица со шеталиште 
во село Градско Балдовци“, населено 

место Градско Балдовци, Општина 
Струмица. 
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за “Основен 
проект за изведба на Улица со шеталиште 
во село Градско Балдовци “ ќе се 
аплицира на Јавниот повик за прибирање 
на предлог проекти за развој на 
подрачјата со специфични развојни 
потреби и за развој на селата за 2018 
објавен врз основа на член 35 став 1 и 
член 36 став 1 од Законот за рамномерен 
регионален развој (Службен весник на 
Република Македонија бр.63/07, 187/13 и 
43/14) од страна на Биро за регионален 
развој.  
  

Член 3 
 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (50%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2018, со износ од 
2.285.917,83 денари со ДДВ. 
 

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-2112/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Основен проект за 

изградба на базни прегради  во с. Габрово“ 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Основен проект за 
изградба на базни прегради  во с. 
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Габрово“, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2018 година. 
 
Бр. 09-2113/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.          Градоначалник,                                     
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 44. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување на приоритет и 

сопствено учество на проект за 
“Основен проект за изградба на базни 

прегради  во с. Габрово“ 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува приоритет и сопствено 
учество на проект за “Основен проект за 
изградба на базни прегради  во с. 
Габрово“, населено место Габрово, 
Општина Струмица. 
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за “Основен 
проект за изградба на базни прегради во с. 
Габрово“ ќе се аплицира на Јавниот повик 
за прибирање на предлог проекти за 
развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и за развој на селата за 
2018 објавен врз основа на член 35 став 1 
и член 36 став 1 од Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.63/07, 
187/13 и 43/14) од страна на Биро за 
регионален развој.  

 
Член 3 

 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (5%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2018, со износ од 
54.266,55 денари со ДДВ. 

 
Член 4 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-2113/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Изработка на 

Урбанистички планови за населени места 
Вељуса, Баница и Просениково “ 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Изработка на 
Урбанистички планови за населени места 
Вељуса, Баница и Просениково“, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр. 09-2114/2            Општина Струмица 
19.03.2018 год.            Градоначалник,                                     
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 
 

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

 45. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 
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О д л у к а 
 утврдување на приоритет и сопствено 

учество на проект за “Изработка на 
Урбанистички планови за населени 

места Вељуса, Баница и Просениково“ 
 

Член 1 
 Се утврдува приоритет и сопствено 
учество на проект за “Изработка на 
Урбанистички планови за населени места 
Вељуса, Баница и Просениково“. 
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за 
“Изработка на Урбанистички планови за 
населени места Вељуса, Баница и 
Просениково“ ќе се аплицира на Јавниот 
повик за прибирање на предлог проекти за 
развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и за развој на селата за 
2018 објавен врз основа на член 35 став 1 
и член 36 став 1 од Законот за 
рамномерен регионален развој (Службен 
весник на Република Македонија бр.63/07, 
187/13 и 43/14) од страна на Биро за 
регионален развој.  
 

Член 3 
 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (50%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2018, со износ од 
1.605.150,00 денари со ДДВ. 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
 Бр.08-2114/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на  Одлука  за изменување 
на Одлуката за означување условите и 
утврдување на режимот на сообраќај во 

градот Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
изменување на Одлуката за означување 
условите и утврдување на режимот на 
сообраќај во градот Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр. 09-2115/2         Општина Струмица 
19.03.2018 год.          Градоначалник,                                     
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 46. 
 Врз основа на член 6 од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патишта 
(„Сл весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 
и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 
114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16), 
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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за изменување на Одлуката за 
означување условите и утврдување на 

режимот на сообраќај во градот 
Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Во Одлуката за означување 
условите и утврдување на режимот на 
сообраќај во градот Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр.11/07 и 
Одлуката за дополнување на Одлуката за 
означување условите и утврдување на 
режимот на сообраќај во градот Струмица 
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 
бр.7/11),  во член 3 зборовите: „ и со 
дополнителна табла за дотур на стока од 
7,00 до 17,00 часот“ се бришат. 

 



19.03.2018 год.             бр. 3        Службен гласник на општина Струмица        стр. 11 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2115/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 1004 КО 
Попчево  

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1004 КО Попчево, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2116/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 47. 
 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 и 31/16), 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за проширување на плански опфат за 
КП бр. 1004 КО Попчево  

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација за проширување на плански 
опфат за бесправниот објект, станбена 
куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 1004 КО Попчево, во сопственост на 
лицето Благородна Черкезова. 

Објектот на КП бр.1004 КО 
Попчево, според УП за с. Попчево, се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“.  
 
 
Бр.08-2116/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлука за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 2204/7 КО 

Добрејци 
 
 

 Се објавува Одлуката Одлука за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
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2204/7 КО Добрејци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2117/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 48. 
 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 и 31/16), 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 2204/7 КО 

Добрејци 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
2204/7 КО Добрејци, во сопственост на 
лицето  Ѓорги Руменовски. 
 
  Објектот на КП бр.2204/7 КО 
Добрејци, според УП за с. Добрејци, се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Ѓорги Руменовски. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр.08-2117/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 7930 КО 
Струмица  

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7930 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2118/2            Општина Струмица 
19.03.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
 49. 
 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 и 31/16), 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за проширување на плански опфат за 
КП бр. 7930 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација за проширување на плански 
опфат за бесправниот објект, станбњна 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7930 КО 
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Струмица, во сопственост на лицето 
Ердинч Бејтулов. 

Објектот на КП бр.7930 КО 
Струмица, според ГУП на град Струмица, 
се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на  Р.М. 

     
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица.  
 
Бр.08-2118/1   Совет на општина Струмица 
   15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 1752/1, 1758/2, 
1803/1 КО Дабиља 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1752/1, 1758/2, 1803/1 КО Дабиља, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2119/2         Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

................................................... 
 50. 
 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 и 31/16), 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од 

донесување на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 

плански опфат за КП бр. 1752/1, 1758/2, 
1803/1 КО Дабиља 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
помошен објект, кој се наоѓа на  КП бр. 
1752/1, 1758/2, 1803/1 КО Дабиља, во 
сопственост на лицето  Томе Глигоров. 
 
  Објектот на КП бр.1752/1, 1758/2, 
1803/1 КО Дабиља, според  УП за с. 
Дабиља, се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето 
Република Македонија. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
 
Бр.08-2119/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за доделување 

парична помош на Кенан Асанов од 
Струмица  

 
 
 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Кенан 
Асанов од Струмица, донесена на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2120/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 51. 
 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
О д л у к а 

за доделување парична помош на Кенан 
Асанов од Струмица  

 
Член 1 

 На Кенан Асанов од Струмица, му 
се доделува парична помош во нето износ 
од 100.000,оо денари, како помош за 
санирање на штета настаната од пожар во 
семејната куќа на ул. „Славчо Стојменски“ 
бр. 30, во Струмица. 

 
 Член 2 

 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година и да се 
трансферираат на доставена трансакциска 
сметка. 

Член  
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
  
 
 Бр.08-2120/1  Совет на општина Струмица 
 15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за доделување 
парична помош на Трајко Николов од 

с.Турново 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на 
Трајко Николов од с.Турново, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2121/2       Општина Струмица 
19.03.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 52. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
О д л у к а 

за доделување парична помош на 
Трајко Николов од с.Турново 

     
Член 1 

 На Трајко Николов од с.Турново, 
му се доделува парична помош во нето 
износ од 60.000,оо денари, како помош за 
лекување во странство.   

 
Член 2 

 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 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.08-2121/1  Совет на општина Струмица 
 15.03.2018 год.      Претседател,  
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

................................. 
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 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување Програма  за измена и 

дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на  Општина Струмица за 2018 
година 

 
 

 Се објавува Програма за измена и 
дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на  Општина Струмица за 2018 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2122/2               Општина Струмица 
19.03.2018 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 
 

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

53. 
 Врз основа на член 84 став 1 од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 
163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16) и 
член 20 став 1 точка 8 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр.  4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2018 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 2018 година  

  
1. Во Програмата за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2018 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 23/17)   точка:   

 

„12. Градоначалникот на 
Општината, може поединечно со Решение 
да одобри, износот на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште да се 
плати на рати во зависност од висината на 
надоместокот и оценката за важноста на 
објектот“  

 
Се менува и гласи: 
 

„12. Градоначалникот на општина 
Струмица, по барање на инвеститорот,  
може да склучи меѓусебен договор  со кој  
износот на надоместот  за уредување на 
градежното земјиште  се уредува да се 
плати на рати и тоа: 
− За вкупен износ на надоместокот до 

100.000 денари,   надоместокот се 
плаќа во целост; 

− За вкупен износ на надоместокот  од   
100.000 денари до 500.000 денари, 
надоместокот се плаќа: 50% пред  
склучувањето на договорот, а 
остатокот од 50%  на 6 еднакви 
месечни рати; 

− За вкупен износ на надоместокот  од     
500.000 денари до   1.000.000 денари,  
надоместокот се плаќа: 50% пред  
склучувањето на договорот, а 
остатокот од 50%  на 12  еднакви 
месечни рати; 

− За вкупен износ на надоместокот  од   
1.000.000  денари    до 10.000.000  
денари надоместокот се плаќа: 50% 
пред  склучувањето на договорот, а 
остатокот од 50%  на најмногу  24   
еднакви  месечни рати;   

− За вкупен износ на надоместокот  од   
10.000.000  денари    до 20.000.000  
денари,  надоместокот се плаќа 40% 
пред  склучувањето на договорот, а 
остатокот од 60%  на најмногу  24   
еднакви месечни рати; 

− За вкупен износ на надоместокот  од  
над   20.000.000  денари,  
надоместокот се плаќа 30% пред  
склучувањето на договорот, а 
остатокот од 70%  на најмногу  24   
еднакви месечни рати. 
 

 Во случаите за кои е предвидено 
плаќање на комуналниот надоместок на 
рати, со договорот  мора да  се 
обезбедени  банкарска гаранција, или 
хипотекарен залог на недвижен имот  
заверен  на нотар ,  вклучувајќи го и 
залогот на објектот што се гради,  во 
намалена вредност од 30% , согласно  
проценетата вредност“. 
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 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2122/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2017 година  

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2123/2       Општина Струмица 
19.03.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски  с.р. 
 

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

54. 
 

 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 
 
 

 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Струмица за 

2017 година  
 

      
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето    
во „Службен  гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-2123/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на 
локални патишта и улици на територијата 

на Општина Струмица за 2017 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локални патишта и улици на територијата 
на Општина Струмица за 2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2124/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
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 55. 

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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 17.02.2017 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 

реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита 

на локални патишта и улици на 
територијата на Општина Струмица за 

2017 година 
 

 
1. Се усвојува Заклучокот  за 

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локални патишта и улици на територијата 
на Општина Струмица за 2017 година 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2124/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за урбанистички планови 

во Општина Струмица за 2017 година  
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 

на Програмата за урбанистички планови 
во Општина Струмица за 2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2125/2             Општина Струмица 
19.03.2018 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 56. 
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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2017 година  

      
 1.Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2017 година.  
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен   гласник на општина Струмица”. 
 
 
 Бр.08-2125/1  Совет на општина Струмица 
 15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 

Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2126/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 57. 
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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 17.02.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2017 

година 
 

 
1. Се усвојува на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2017 година; 

 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2126/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програма за активностите на општина 

Струмица за областа на локалниот 
економски развој и туризмот во 2017 

година  
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програма за активностите на општина 
Струмица за областа на локалниот 
економски развој и туризмот во 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2018 година. 
 
 
 
Бр.09-2127/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 58. 
 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програма за 

активностите на општина 
Струмица за областа на локалниот 

економски развој и туризмот во 
2017 година  

 
      

1.Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програма за активностите 
на општина Струмица за областа на 
локалниот економски развој и туризмот во 
2017 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.08-2127/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 

социјалната и детската заштита во 2017 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
социјалната и детската заштита во 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2128/2         Општина Струмица 
19.03.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

 59. 
 

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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

активностите на Општина Струмица во 
областа на социјалната и детската 

заштита во 2017 година 
 
 
1. Се усвојува на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
социјалната и детската заштита во 2017 
година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2128/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

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

усвојување на Извештајот за  реализација 
на Програмата на Општина Струмица во 

областа на еднаквите можности на жените 
и мажите за 2017 година  

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата на Општина Струмица во 
областа на еднаквите можности на жените 
и мажите за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2129/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

....................................... 
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 60. 
 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата на Општина 

Струмица во областа на еднаквите 
можности на жените и мажите за 2017 

година  
 

      
 1.Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата на Општина 
Струмица во областа на еднаквите 
можности на жените и мажите за 2017 
година. 
  2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-2129/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 

2017 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта- Струмица“ Струмица за 
2017 година, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2130/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 61. 
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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
Извештајот за работа на ЈП 

„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 
2017 година 
 

 
1. Се усвојува на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 
2017 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2130/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка на ЈП 

“Паркиралишта-Струмица“ за 2017 година  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка на ЈП 
“Паркиралишта-Струмица“ за 2017 година, 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2131/2      Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

62. 
 

  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 и 
39/16),  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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ 

за 2017 година  
   

    
 1.Се дава согласност на 
Годишната сметка на ЈП “Паркиралишта-
Струмица“ за 2017 година.  
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето     во 
„Службен   гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2131/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за давање согласност на Одлуката за 

распоредување на остварената добивка 
по Годишната сметка на ЈП 

„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 
2017 година 

  
 

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка по Годишната 
сметка на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2132/2          Општина Струмица 
19.03.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 63. 
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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
 

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

распоредување на остварената добивка 
по Годишната сметка на ЈП 

„Паркиралишта-Струмица“  - Струмица 
за 2017 година 

 
 
1.Се усвојува Заклучокот за 

давање согласност на Одлуката за 
распоредување на остварената добивка 
по Годишната сметка на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 
2017 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2132/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски 

........................................ 
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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за 2017 

година  
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2133/2               Општина Струмица 
19.03.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

 64. 
 

 Врз основа на член 11 од 
Законотза 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 и 39/16), 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 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 15.03.2018 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 

Струмица за 2017 година  
      

1. Се дава согласност на Извештајот за 
работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 
Струмица за 2017 година. 
 

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

 
  Бр.08-2133/1 Совет на општина Струмица 
  15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за давање 

согласност на Годишната сметка на ЈПЕД 
„Струмица гас“ Струмица за 2017 година  

 
Се објавува Заклучок за давање 

согласност на Годишната сметка на ЈПЕД 
„Струмица гас“ Струмица за 2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2134/2           Општина Струмица 
19.03.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

65. 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
Заклучок 

за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ 

Струмица за 2017 година  
 
 
1. Се усвојува Заклучокот за 

давање согласност на Годишната сметка 
на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2017 
година; 
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2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2134/1 Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка  по Годишната 

сметка и финансиските извештаи  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за 2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за распоредување 
на остварената добивка  по Годишната 
сметка и финансиските извештаи  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2135/2         Општина Струмица 
19.03.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 66. 
 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 и 39/16), 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 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2018 година, донесе: 

 

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

распоредување на остварената добивка  
по Годишната сметка и финансиските 
извештаи  на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 

2017 година 
      

 1. Се дава согласност на  Одлуката 
за распоредување на остварената 
добивка  по Годишната сметка и 
финансиските извештаи  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ за 2017 година. 
  
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   во  
„Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-2135/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување 
на Извештајот за работата со финансов 

извештај и годишна сметка на ЛУБ„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година 

 
Се објавува Заклучок за 

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2136/2            Општина Струмица 
19.03.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 67. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
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седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Извештајот за 
работата со финансов извештај и 

годишна сметка на ЛУБ„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2017 година 

 
1. Се усвојува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2017 година ; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2136/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЛУБ „Благој Јанков 

Мучето“ за 2019 година 
 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2137/2             Општина Струмица 
19.03.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 68. 
 Врз основа на член 20-а и 20-б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и 
член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.03.2018 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ЛУБ „Благој 

Јанков Мучето“ за 2019 година 
 

1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен    гласник на општина 
Струмица”. 

Бр.08-2137/1  Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување 
на Извештајот за работата со финансов 

извештај и годишна сметка на Дом за деца 
и млади„Благој Јанков Мучето“ Струмица 

за 2017 година 
 
Се објавува Заклучок за 

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
Дом за деца и млади„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2017 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2138/2    Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

............................................ 
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 69. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Извештајот за 
работата со финансов извештај и 
годишна сметка на Дом за деца и 

млади„Благој Јанков Мучето“ Струмица 
за 2017 година 

 
1. Се усвојува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
Дом за деца и млади„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2017 година ; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2138/1 Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов преглед и завршна сметка   на    

Општинска јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 

„Јоска Свештарот“  Струмица  за 2017 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 
финансов преглед и завршна сметка   на    
Општинска јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“  Струмица  за 2017 

година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2018 година. 
 
Бр.09-2139/2              Општина Струмица 
19.03.2018 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 70. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.03.2018 година, 
донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 

работата со финансов преглед и 
завршна сметка   на    Општинска јавна 

установа – Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“  Струмица  за 2017 година 

 
      

1. Се усвојува Извештајот за 
работата со финансов преглед и завршна 
сметка   на    Општинска јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“  
Струмица  за 2017 година.  

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето      
во „Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр.08-2139/1 Совет на општина Струмица 
15.03.2018 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 

Струмица за четвртиот квартал од 2017 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.03.2018 година. 
 
 
Бр.09-2140/2       Општина Струмица 
19.03.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

71. 
 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.03.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот 

на општина Струмица за четвртиот 
квартал од 2017 година 

 
 

1. Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за четвртиот квартал 
од 2017 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е 

Кварталниот извештај составен на 
образец К1, К2 и К3. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2140/1   Совет на општина Струмица 
15.03.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски 
 

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

 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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  2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
Општина Струмица за  2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-2141/2       Општина Струмица 
19.03.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 72. 
 Врз основа на член  34 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.03.2018 година, донесе: 
 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишниот извештај 
на Општина Струмица за  2017 година 

 
    

 1. Се усвојува Годишниот извештај 
на Општина Струмица за  2017 година; 

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

Бр.08-2141/1 Совет на општина Струмица 
15.03.2018 год.           Претседател,  
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
........................................................... 
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Годишен извештај  
на општина Струмица за  

2017 година 
 
 

1. Буџет и Одлука  за 
извршување на Буџетот за   2017 година 
 
 Буџетот за 2017 година на 
општина Струмица и Одлуката за 
извршување на Буџетот се донесени на 
седницата на Советот на општина 
Струмица одржана на 22.12.2016 година 
со Измените и  дополнувањата на Буџетот 
за 2017 година донесени на седницата на 
Советот на општина Струмица одржана на 
10.11.2017 г. 

Буџетот на општина Струмица го 
сочинуваат средствата од основниот 
буџет, наменските дотации, 
самофинансирачките активности, 

 
 
 
 
 

 
 донациите и кредити. Во приложените 
материјали за завршната сметка на 
Буџетот за 2017 година овие средства се 
дадени во 5 колони, а во последната 
колона се дадени вкупните средства од 
Буџетот, планирани и реализирани. 

 
 
2.Приходи на општината 

 
Вкупните приходи во Буџетот на 

општина Струмица за 2017 година од 
планираните 1.124.111.636 се 
реализирани 840.784.875  или 75%. 
Вкупните приходи ги сочинуваат: 
основниот буџет кој е реализиран со 
327.545.254   или 60% во однос на 
планираното,  наменските дотации, 
односно блок дотациите кои се 
реализирани во износ од 471.983.344 или 
100% од планираното, 
самофинансирачките активности се 
реализирани во износ од 30.249.928 или   
64% од планираното и донациите 
реализирани во износ од  11.006.349 или 
22% во однос на планираното во буџетот.  

 

 
Опис 

 
План 2017 

 
Извршено 2017 

 
% 

 
Основен буџет 

 
554 437 444 

     
   327.545.254 

 
60 

 
Наменски дотации 

 
472 205 908 

   
     471.983.344 

 
100 

 
Донации 

 
50 195 000 

        
  11.006.349 

 
22 

 
Самофинансирање 

 
47273284 

      
    30.249.928 

 
64 

 
Вкупно  

      
  1.124.111.636 

       
 840.784.875 

 
75 

             
                                                                                                                                                  

 
 
.Кај донациите процентот на реализација на приходите 22% е многу помал во однос 

на процентот на реализација на расходите од 38% затоа што во декември 2016 година се 
реализираа најголем дел од приходите кои како салдо се пренесоа во 2017 година и во овој 
квартал се појави дефицид од 7.853.316 денари кој се покрива од пренесеното салдо од 
2016 година.Дефицид се појавува и во  буџетот на самофинансирачките активности но со 
многу помал износ од 173.628 денари кој се покрива од пренесеното салдо од 2016 година 
на сметката на самофинансирачките активности. Во колоните за основен буџет и наменска 
дотација имаме суфицид од 2.224.951 денари па дефицидот на вкупниот Буџет за 2017 
година изнесува 5.801.993 денари кој се финансира од пренесеното салдо 2016 година. 
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                            Реализација на  приходи на  буџет 2017 година 
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Приходите кои ги остваруваат месните заедници се исто така приходи и расходи во 

основниот буџет на општина Струмица .Со овие средства располагаат самите МЗ и на нивно 
барање градоначалникот ги извршува сите потребни расходи кои аналитички се водат во 
рамките на вкупните буџетски расходи  така што МЗ во секое време знаат со колку средства 
располагаат. 

 
По групи на приходи процентот на реализација на приходите во основниот буџет до 

31.12.2017 година се гледа од следниот преглед: 
 
 
 

Група на приходи Буџет 2017 Реализација на 
приходи 

Процент на 
реализација 

 
1.Даночни приходи 

 
375 592 674 

 
232 969 740 

 
62,00% 

 
2.Недоночни приходи 

 
48 100 000 

 
9 917 752 

 
21,00% 

 
3.Трансфери 
 

       
 61.731.320 

 
59 678 173 

 
97,00% 

 
4.Капитални приходи 

 
69 013 450 

 
24.979.589 

 
36,00% 

 
Вкупно 

 
554 437 444 

 
 327.545.254 

 
60,00% 
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Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува: 
 
 
 

Вид на данок Буџет 2017 Реализирано 2017 Процент 
1.Персонален данок 6.000.000 7607013 127,00% 
2.Даноци на имот 59 225 000 58 227 386 98,00% 
3.Такси и надоместоци 309 867 674 166 684 754 54,00% 
4.Дозволи за вршење 
   дејност 

 
500.000 

 
450.587 

 
90% 

Вкупно: 375 592 674 232 696 740 62,00% 
 

 
 
 

Структура на реализираните даночни приходи по видови 
 

   
         

Реализирано 2017

Персонален данок

Даноци на имот

Такси и надоместоци

Дозволи за вршење на 
дејност
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 Во 2017 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина 
Струмица по основ на данок на имот  заклучно со 31.12.2017 година изнесуваат 53.627.950 
денари, во кој износ е комулиран неплатениот данок на имот од минати години. 
 Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2017 година во однос на 
планираните износи во буџетот за 2017 година е дадена во следната табела:  
 

 
 
 
 

Реализирано 2017

Данок на имот-физички 
лица

Данок на имот-правни 
лица

Данок на промет на 
недвижност

Данок на наследство и 
подарок

 
 

   
 
 
 

Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма  од правни 
лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2017 година изнесуваат  87.052.540  денари 
и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати години преземени од УЈП. 

 
 
 
 

Вид на данок Планирано 
2017 

Реализирано 
2017 

 
% 

1.Данок на имот-физички лица 14 600 000 14 329 115 98,00% 
2.Данок на имот-правни лица 6600000 4878363 74,00% 
3.Данок на промет на недвижнос- 
   ти и права 

 
36.125.000 

 
36.507.107 

 
101,00% 

4. Данок на наследство и подарок 1.900.000 2 512 801 132,00% 
   Вкупно 59 225 000 58 227 386 98,00% 
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Реализацијата на позначајните комунални такси за 2017 година во однос на 
реализацијата од 2016 година дадена е во табелата што следува:  

 
 

      
 

Вид на такса Извршено 
2016 

Извршено 
2017 

 % 

 
1.Комунал. такса за истакнув.  фирма 

 
     8.538.275 

 
13 928 869 

 
163 

 
2.Комунална такса за јавно осветл. 

 
40.911.086 

 
40 551 641 

 
99 

 
3.Комунална такса за користење ул. 

 
3.988.350 

 
3.516.090 

 
88 

 
4.Ком.надомест за уредување град. 
   Земјиште 

 
 

110.582.401 

 
 

99.882.254 

 
          

90 
 
5.Надоместок за добивање на лиценца и 
дозволи за вршење дејност 

 
346.672 

 
450 587 

 
130 

 
 
 
 
           Во однос на капиталните приходи од приходот од продажба на државно земјиште од 
кој што општината добива 80% а државата 20% од остварената цена во 2017 година се 
реализирани 12.111.586 денари  . Од 2012 година општина Струмица самата  менаџира со 
државното градежно земјиште. Од надоместокот за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти за кој во 2012 година се отвори посебна уплатна сметка во 2017 
година се реализирани 9.488.412 денари. Овие средства до 2011 година се уплатуваа на 
уплатната сметка за надоместокот за уредување на градежно земјиште. Од надоместокот за 
концесии за експлоатација на минерални суровини во 2017 година уплатени се 3.379.591 
денари . 
 
 
 
 

3.Расходи на општината 
 
 
 
 
 Расходите на Општина Струмица реализирани во 2017 година  во вкупен износ од 
846.586.868 денари во однос на планираните 1.124.111.636 се со процент на реализација од 
75%  од кои што 144.164.003  се капитални расходи а останатите се тековно оперативни 
расходи. Во основниот буџет реализирани се 141.875.859 денари капитални расходи и 
184.986.643 тековно оперативни расходи или 44 % од вкупните расходи  од основниот буџет 
се капитални, инвестирани се во капиталните програми а изградените објекти ќе останат во 
трајно користење на граѓаните и нивните поколенија на општина Струмица.  Кај 
самофинансирачките активности реализираните расходи се во износ од  30.423.556, кај 
донациите реализирани се расходи во износ од 18.859.665 а кај наменската дотација 
реализирани се расходи во износ од 470.441.145 денари .                                                                                  
                Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што 
следува:   
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                              Програма                                    Планирано/2017             Реализирано 
 

А-Совет на општина 10 391 505 8.037.367      

Г-ЛЕР 30 840 000 12 180 413      

Д-Градоначалник  и МЗ 21 500 000   13.640.845     

Е-Општинска администрација 119 226 444 91.861.492    

Ј-Комунални дејности 176 516 000 80 981 950 

К-Култура 18 379 123 15.650.776    

Л-Спорт и рекреација 14 456 000 12.854.884    

В-Социјална заштита 102 293 549 64 677 487 

Н-Образование 460 630 520 438 010 902 

Њ- Противпожарна заштита 21 186 000 17.738.522  

М-Програма за развој ИПА  5 000 000 4 369 768 

Ф-Урбанистичко планирање  и 
 Уредување на градежно земјиште 141 642 495 85 922 411 
  Р-Заштита на животна средина 2.050.000 658.051 

ВКУПНО                                                
1.124.111.636           

                            
846.586.868 

 
          
 
 
 

   Во програмите В-Социјална 
заштита  општината од основниот буџет 
реализирала расходи во висина од 
4.179.451 денари како социјални 
трансфери  и  помош за детските 
градинки. 
           За програмата Н-Образование од 
средствата на основниот буџет издвоени 
се средства во висина на 3.661.731 денари 
кои во најголем дел се потрошени за  
поправки и тековно одржување на 
објектите  во основното и средното 
образование во износ од 2.800.555 денари 
и за инвестиции 1.687.890 денари. 
 Во програмата К-Култура  од 
основниот буџет има реализирано за 
тековни расходи во висина на 9.533.675 
денари, со кои општината ги подржала 
најзначајните културни манефастации, 
како што се Струмичкиот карневал,  ФКТ 
Ристо Шишков, Астер фест,Фестивал на 
афоризми,Фестивал на староградски 
песни ,  Ликовната колонија , Струмица-
опен и други  . Еден дел од овие средства 
се наменети за буџетските корисници од 
областа на културата. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Во програмата Њ-Противпожарна 
заштита од основниот буџет потрошени се 
8.476.208 денари, а кои се однесуваат на 
расходите за плата  за вработените  кои 
не се финансираат со наменска дотација  
и расходи за тековно одржување.   
            Во програмата Л-Спорт и 
рекреација  сите12.854.884 денари се 
потрошени од основниот буџет за 
помагање на спортските настани  и 
локалните спортски клубови. 
 Сите овие програми , освен Л-
Спорт и рекреација се финансираат и од 
централниот буџет со блок дотации за кои 
објаснување е дадено во делот 5 од овој 
извештај. 
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4.Извештај за средствата, 
побарувањата, обврските и изворите на 
средства 
 
         Во однос на комуналниот надоместок 
за уредување на градежно земјиште може 
да се каже дека по овој основ општина 
Струмица има побарувања од правни лица 
на износ од 162.205.047 денари и 
13.943.176 за легализација на бесправни 
објекти  од правни лица со состојба 
31.12.2017 година, од кои голем дел ќе се 
реализираат во текот на оваа година. 
Побарувањата по основ на комунален 
надоместок од граѓани со состојба од 
31.12.2017 година изнесуваат 20.234.864 
денари и 11.145.787 денари побарувања 
од грагани за легализација на бесправни 
објекти за кои постојат договори, а ќе се 
реализираат во тековната година. 
Побарувањата по основ на закуп на 
деловен простор на 31.12.2017 година 
изнесуваат 3.943.407 денари . 

           Побарувањата по основ на рушење на 
дивоградби од физички лица и од правни 
лица на 31.12.2017 година изнесуваат 
636.444  денари. Побарувањата по основ на 
одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот, 
осниван од италијанска донација , заклучно 
со 31.12.2017 година изнесуваат 2.052.000 
денари од 14 невладини организации за кои е 
наменета донацијата а целта на овој проект е  
зајакнување на невладиниот сектор со кој 
општина Струмица има  доста успешна 
соработка. 
 Кога веќе ги споменавме 
побарувањата треба да ги кажеме и 
обврските кои општина Струмица ги има 
према добавувачите  во износ од 
143.505.794 денари.Голем дел од овие 
обврски веќе се сервисирани во текот на 
2018  година, а се однесуваат за 
потрошена електрична енергија за улично 
осветлување и други тековни обврски, 
додека пак пријавените обврски со износ 
над 5.000 евра во трезорот се 
реализираат по утврдената динамика  за 
обврските кои се однесуваат на 
капиталните расходи. 

        
 
 
 
   Заклучно со состојбата на ден 31.12.2017 година постојаните средства на општина 
Струмица изнесуваат : 
 
 -Земјиште со имотни листови...............................................12.559.210 ден. 
  -Улици, патишта и др.објекти..........................................1.299.388.986 ден.  
 -Опрема.................................................................................    7.725.031 ден. 
            -Инвестиции во тек.............................................................   143.979.607 ден.        
            -Долгорочни вложувања во ЈП...........................................  258.383.743 ден. 
     
                                    

 
 
Од долгорочните вложувања во 

јавни претпријатија 16.481.454 ден. се 
однесуваат на ЈП-Паркиралишта 
Струмица кои во 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 
2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016  и  2017 
година се трансферирани како вложување 
и подршка на ова претпријатие во 
оснивање врз основа на одлука на Совет, 
заклучно со 2017 година сумата од 
141.427.575 денари   се вложени за ЈП 
Гасификација а останатите долгорочни 
вложувања во износ од 100.474.715 
денари се однесуваат на отплатата на 
кредитот од МЕАП-Програмата за ЈПКД 
„Комуналец“. 

 
Забелешка:Евиденцијата на 

улици, патишта и др.објекти е 
воспоставена од 2002 година. 
 
 

 
 

 
5.Извештај за реализација на 

инвестиционите програми, наменските 
дотации, капиталните и блок дотациите 

 
 Комуналната такса за јавно 
осветлување ја сервисира Електро 
дистрибуција -ЕВН и нејзината 
реализација зависи од процентот на 
наплата на сметките за потрошена 
електрична енергија. Остварениот износ 
во 2017 година  од 40.551.641   денари е 
искористен за покривање на трошоците за 
потрошената електрична енергија за 
улично осветлување и тековното 
одржување во износ од 16.080.816  денари 
колку што е потрошено по програмата Ј3. 
Останатите трошоци за проширување на 
мрежата  на уличното осветлување 
припаѓаат на другите капитални програми 
во Буџетот за 2017 меѓу кои е и 
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капиталната програмата ЈА- Изградба на 
јавно осветлување со која се опфатени  
осветлувањето на новоизградените 
булевари  и поставувањето на нови 
кандилабри за улиците во градот и 
населените места во општина Струмица.  
 Во однос на трансферите од 
централната власт од Фондот за 
патишта(Агенција за државни патишта) 
2008 година добиени се 9.088.099 денари , 
во 2009 година само 5.606.387денари , во 
2010 година уште помалку 5.096.717 
денари,во 2011 исто 5.096.717 денари  во 
2012 година добиени се  5.096.717 денари  
за 2013 добиени се 5.891.611 денари  за 
2014 добиени се 5.106.465 денари  за 2015 
добиени се 5.096.717 денари  за 2016 
година добиени се 5.740.717 денари  а за 
2017 се добиени 5.096.717 денари кои ни 
оддалеку не ги задоволуваат реалните 
потреби.  Овие средства се потрошени 
наменски за одржување на локалните 
улици и патишта и за изградба на нови, но 
во однос на потрошените средства за 
изградба и одржување на патишта во 
населените места  преку  ЈД-програмата , 
Ј-6 програмата и ФД-програмата е 
реализиран  износ од 36.774.614 денари  а 
средствата  добиени од     - Агенцијата за 
државни патишта,кои се повеке од три 
пати помали од потрошените средства за 
оваа намена како расход а како приход од 
централниот буџет од патарина и акциза, 
ни оддалеку е ги покриваат реализираните 
капитални расходи и трошоците за 
одржување на патиштата па затоа 
потрошени се сопствени средства од 
основниот буџет.  Од Министерството за 
транспорт и врски  во 2008 година добиени  
се средства во износ од 5.100.000 денари 
за изградба и реконструкција на 
водоводна мрежа во населените  места 
Дабиле и Банско, а во 2009 година 
добиени се само 2.100.234 денари  за 
изградба на канализација во Муртино, што 
е за 60% помалку од предходната година,  
а во 2010 , 2011, 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 
2016 и 2017 година од ова министерство 
не се  добиени воопшто средства. 
.        Во 2017 година добиени се сите 12 
рати од  дотацијата од ДДВ на вкупен 
износ од 48.104.451 денари.  Во 2011 
година од дотацијата ДДВ добиени се 
25.827.934 денари од планираните 
28.167.688 или 2.339.754 денари помалку 
затоа што во декември месец 2011 година 
воопшто не пристигнаа средствата од 
централниот буџет и истите до денес не 
ни се дотирани  од страна на централната 
власт.   Овие се ненаменски средства и 
можат да се користат за оперативни или 
капитални расходи. Во најголем дел во 
општина Струмица овие средства  се 

потрошија како капитални расходи и тоа 
во Програмата-ЈИ-изградба на системи за 
одведување на отпадни води во износ од 
14.571.251 денари и тоа во делот кој се 
однесува на населените места во општина 
Струмица, затоа што делот од овие 
програми кој се однесува на градот се 
финансира од надоместокот за уредување 
на градежно земјиште,  во програмата-ЈГ-
Изградба на системи за водоснабдување 
потрошени се средства во износ 8.944.564 
денари,во програмата ФД-Уредување на 
рурални подрачја во износ од 3.881.234 
денари, во програмата ЈЛ-Гасификација во 
износ од 8.884.660 денари, во програмата 
ДА-Месна самоуправа во износ од 
7.835.159 денари и остатокот од 
средствата се вложени во програмата Г1-
Подршка на локален економски развој.
 . 
 Во делот на донации за 2017 
година  реализирани се проектите од 
Програмата за погранична соработка со 
соседните земји членки на ЕУ како 
ИПА/Развојни програми –  
Проектот/Цареви кули се реализира со 
2.641.124 денари ,   за  проектот Бизнис 
мрежа Струмица -Кукуш-Кичево добиени 
се 11.043.923 денари  од кои еден дел се 
за активностите реализирани во 2016 
година, во 2017 година се реализирани 
5.727.996 денари а од остатокот ке се 
финансираат идните активности 
предвидени за оваа година.За ИПА-
проектот во погранична соработка со 
Р.Бугарија добиени се 24.515.000 денари 
во декември 2016 година од кои во 2017 
година реализирани се 7.483.988 денари и 
овој проект продолжува во 2018 година. За 
овие  проекти отворени се донаторски 
сметки во рамките на Буџетот на општина 
Струмица  и нивната реализација  
продолжува  во 2018 година. 
          Од другите донатори во 2017 година  
добиени  се средства  во износ од 
2.192.654 денари од  Бугарската амбасада 
за набавка на возило за лица со посебни 
потреби  кое во истата година е набавено 
и ставено во функција.  
            Донациите за Струмичкиот 
карневал за  2017 година се реализираа 
на износ  од1.047.908 денари. 
 

Со влезот на општина Струмица во 
втората фаза на фискалната 
децентрализација надлежностите од 
образованието, културата и социјалната  
заштита на деца кои се финансираа со 
наменски дотации и делумно од основниот 
општински буџет продолжија да се 
финансираат со блок дотациите со кои 
освен средствата за тековно одржување 
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се опфатени и платите на вработените од 
сите буџетски корисници. 
  
 
 

Во 2017 година имавме целосна 
реализација на финансирањето на 
буџетските корисници со блок дотација 
која до 31.12.2017 година се реализираше 
100%, односно сите предвидени средства 
во буџетот за 2017 година  беа  
 

 
 
 
 
трансферирани од централниот буџет,. Од 
планираните 472.205.908 денари блок 
дотации беа потрошени 470.441.145 
денари како што следува во табелата: 
 
 
 

 
Надлежност Расходи 

дотација 
Расходи 
основен 

буџет 

        Расходи 
самофинансирачки 

Донација                 
активности 

Образование 417 618 888 4 488 445 0               15 900 258 
Соц.заштита 38 593 776 4 179 451 7483988               14.420.272 
Култура 4 966 167 9 533 675 1047908                    103.026 
Пожарникари 9 262 314 8 476 208 0                               0 
Вкупно:     470 441 145 24 677 779 8531896               30.423.556 

 
 
 

Покрај овие средства од 
наменските дотации со кои се 
финансираат превземените надлежности 
од централната власт со 
децентрализацијата  општина Струмица 
има потрошено сопствени  средства во 
износ од 24.677.779  денари од основниот 
буџет,8.531.896 денари од донација и 
30.423.556 денари од самофинансирачки 
активности  во функција за поквалитетно 
обавување на превземената надлежност.  
 
 

 6. Извештај за реализација на 
тековната резерва 
 

Во текот на 2017 година од 
тековната резерва која е планирана во 
програмата Д1-Градоначалник а е 
наменета за покривање на трошоците за  
отпремнини при пензионирање и 
посмртнина за вработените кај буџетските 
корисници реализирани се 1.081.430 
денари и тоа како парична помош во 

случај на смрт на вработен или на член на 
потесно семејство потрошени се 30.000 
денари во 2 смртни случаи  а останатите 
средства се однесуваат на исплатени 
отпремнини при пензионирање во висина 
на две просечни нето плати остварени во 
последните три месеци. Во образование 
имавме 16 пензионирања а кај останатите 
буџетски корисници уште 6 пензионирање 
за што беа потрошени вкупно 1.051.430 
денари. Со влезот во втората фаза на 
децентрализација овие средства паднаа 
на терет на општината ,односно во блок 
дотацијата нема предвидено средства за 
парична помош во случај на смрт или 
пензионирање, туку препораката од 
министерот за финансии беше да се 
исплаќаат од тековната резерва во 
програмата Д1-Градоначалник. 
Пензионираните вработени од 
општинската администрација беа 
исплатени од програмата Е0. 
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 74. 

Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за 
четвртиот квартал од 2017 година 
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