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Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
донесување на ДУП за една парцела  за 
дел од Урбан блок 38 УЕ 5 ,  ГП бр. 38-33, 

КП бр. 10/15, 10/16, 12/1,13/114/1 и 
6276/18 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката  за 
донесување на ДУП за една парцела  за 
дел од Урбан блок 38 УЕ 5,  ГП бр. 38-33, 
КП бр. 10/15, 10/16, 12/1,13/114/1 и 
6276/18 КО Струмица, донесена на 
седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 06.07. 2012 година. 
 
Бр. 08 -5626/2 Општина Струмица 
09.07.2012 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

................................ 
 287. 
 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
– пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 24/08) и член 
20 став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 06.07.2012 година, 
донесе 

О д л у к а 
за донесување на ДУП за една парцела  
за дел од Урбан блок 38 УЕ 5 ,  ГП бр. 
38-33, КП бр. 10/15, 10/16, 12/1,13/114/1 и 
6276/18 КО Струмица 

 
Член 1 

 
Се   донесува  Детален урбанис-

тички план за една парцела за дел од 
Урбан блок 38 УЕ 5,  ГП бр. 38-33, КП 
бр.10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18, 
КО Струмица. 

 
Член 2 

 Деталниот урбанистички  план  за 
една парцела за дел од Урбан блок 38, 
УЕ 5  ГП бр. 38-33, на КП бр.10/15, 10/16, 
12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18, КО Струмица  е  

со површина  на опфат од 12.207 м2  и  
граничен опфат : 
 
- Од североисток со „ул. бр.4” (според 

ДУП за Блок 38); 
- Од југоисток со КП бр.10/1; 
- Од југозапад со ул.„Ѓуро Салај”; 
-   Од северозапад со „ул. бр. 2” (според 
ДУП за Блок 38 

 
Член 3 

 Деталниот урбанистички  план за 
една парцела за  дел од Урбан блок 38, 
УЕ 5,  ГП бр. 38-33, КП бр.10/15, 10/16, 
12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18, КО Струмица е 
изработен  од Друштвото за проектирање 
„Визура” ДООЕЛ Струмица со техн. број 
1219/12 и се состои од: 
      -текстуален дел (документациона 
основа и планска документација) 

-графички дел (документациона 
основа и планска документација) 
 

Член 4 
 Деталниот урбанистички план за 
една парцела за дел од  Урбан блок   38, 
УЕ 5, ГП бр. 38-33, КП бр.10/15, 10/16, 
12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18, КО Струмица  
во Струмица  се заверува со потпис и 
печат на доносителот на планот.  

 
Член 5 

 Оваа Одлука  влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-5626/1Совет на општина Струмица 
09.07. 2012 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Измената и допол-
нувањето на Буџетот на Општина 

Струмица за 2012 година 
 
 Се објавува  Измената и 
дополнувањето на Буџетот на oпштина 
Струмица за 2012 година, донесена на 
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3

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 06.07.2012 година. 
 
Бр. 08 - 5597/2         Општина Струмица 
09.07.2012 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.................................................. 
              288.                     
 Врз основа на член 36 став 1 
точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (“Службен  весник на РМ “ 
број 5/02), член 28 став 1 од Законот за 
финансирање на единиците на локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ број 
61/04, 96/04 и 67/07), и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06)  Советот на 
општина Струмица на  седница, одржана 
на  06.07.2012 година, донесе: 

 
 
 

Измени и дополнувања  
на Буџетот на општина Струмица за 2012 година 

 
 

 
1. Општ дел 

 
 

Член 1 
 

 Во Буџетот на Општина Струмица за 2012 година се вршат следниве измени и 
дополнувања: 
 

 Буџет Ребаланс 
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ 973.224.111 1.120.209.441
 Даночни приходи 298.750.000 298.750.000
 Неданочни приходи 74.724.400 92.945.400
 Капитални приходи 106.850.000 236.680.711
 Приходи од дотации 447.559.000 447.559.000
 Трансфери 39.620.711 36.530.000
 Приходи од донации 5.720.000 8.150.330
 
 
 
 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ 1.033.224.111 1.120.209.441
 Од утврдени намени 1.031.024.111 1.117.909.441
 Резерви 2.200.000 2.300.000

 
 
 
 

III. Д Е Ф И Ц И Т     60.000.000 0
 Домашни приливи     60.000.000           0
 Приливи од странски заем 0  0  
 Одлив – отплата на главнина 0 0

 
 

Член 2 
 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а 
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и 
тоа како што следува: 
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Член 3 
Измената и дополнувањето на 

Буџетот на Општина Струмица за 2012 
година,  влегува во сила по објавувањето 
во Службен гласник на Општина 
Струмица. 
 
Бр.07-5597/1 Совет на oпштина Струмица 
09.07.2012  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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за  измена 
и дополнување на  Програмата за уреду-

вање на градежното земјиште на 
подрачјето  на општина Струмица 

 
 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на општина Струмица за 2012 
година,  донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 06.07.2012 година. 
 
Бр. 08 -5598/2           Општина Струмица 
09.07.2012 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

............................... 
 289. 
 Врз основа на член 46 став 1 од 
Законот за градежното земјиште 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр.82/08, 143/08) и член 20 
став 1 точка 8 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 06.07.2012 година, 
донесе 

 П р о г р а м а  
измена и дополнување на Програмата 
за уредување  на градежното земјиште 
на подрачјето  на Општина Струмица  

за 2012 година  
   
 Во Програмата за уредување  на 
градежното земјиште на подрачјето  на 
Општина Струмица  за 2012 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 23/11) се вршат следните измени и 
дополнувања: 
  

 
Во глава  
 

 VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште  
                 по области и објекти  
 
 1. Во Програмата   ФА. Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)  
износот од  „110.115.000,оо денари“ се заменува со износот „141.490.000,oo денари“.  
 
 Во табелата по реден број 56 се додава:  
 

Ред. 
Бр. О б ј е к т износ денари  

57. 
Асфалтирање на ул. Моша Пијаде (од  СОУ „јане 
Сандански“ до ул. „11-ти Октомври“ 1.260.000

58. 
Втор слој на ул. „5-ти Ноември“ (од Јаворот  до ул. 
„Бетовенова“ ) 1.470.000

59. 
Втор слој асфалт на ул. „Крушевска република“  (од 
кружен тек  нагоре -десна страна) 2.030.000

60. 
Втор слој асфалт на ул. „Жртви на фашизмот“ (цела 
улица) 1.428.000

61. 
Втор слој асфалтна ул. „Браќа Миладинови“ (од 
Алфа Банка до ул. „Братство Единство) 2.100.000

62. 
Втор слој асфалт на ул. „Братство Единство“ ( од. 
бул. „Климент Охридски“ до ул. „24-ти Октомври“ ) 1.960.000

63. 
Втор слој асфалт на ул. „Младинска“ (од ул. 
„Дрварска“ до ул. „Широк Дол“) 1.071.000
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64. 
Втор слој асфалт на ул. „Младинска“ (од ул. „Ѓорѓи 
Василев“  до ул. „Ристоман Попчевски“) ...................... 1.470.000

65. 
Втор слој асфалт на ул. „Боро Поцков“  (покрај 
социјалната зграда)  216.000

66. Втор слој на ул. Димитар Цветинов“ 1.050.000

67. 
Втор слој асфалт на ул. „Ристоман Попчевски“ ( од 
ул. „Маршал Тито до ул. „Спиро Захов“ 1.050.000

68. 

Втор слој асфалт на ул. „Славчо Стојменски “ (од 
црквата Св. 15,  до поранешна продавница на 
Бариел“ ) 1.260.000

69. Бетонирање  на џеб на ул „Бетовенова“  950.000

70. 
Уредување на патека од Ловен дом до Цареви кули 
со осветлување 3.000.000

71. 
Тротоар на ул. „Балканска“ (од ул. Дрварска до  ул. 
„Крушевска Република“ втора страна) 2.100.000

72. Мост на ул. „Крушевска Република“ кај Момин бунар 500.000

73. 
Втор слој асфалт на  игралиште во ОУ „Маршал 
Тито“ Струмица  400.000

74. 
Тротоар на ул „Димитар Влахов“  пред католичката 
црква (двете страни)  450.000

75. 
Тротоар на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ (од топчето до пред 
католичката црква десно) 170.000

76. 
Тротоар на аголот на ул. „Светозар Марковиќ“  и 
Ванчо Прке“ (агол) 300.000

77. Потпорен зид на ул. „Неретва“ бр. 41 700.000
78. Корекции на цени за асфалтирање  5.000.000 

79. 
Тротоар на ул.„Ѓорѓи Трајков“ од ул. „Младиска“  до  
Музичко училиште) 240.000

80. 
Тротоар на ул. „Панче Пешев“  од кривина до  ул. 
„Младинска“  едната страна  250.000

81. 
Тротоар   на ул. „Мирче Ацев“ - бетонирање  пред  
Домот на културата  250.000

82. 
Тротоар на ул. „11-ти Октомври (од едната страна 
одкај куќите)  400.000

83. 
Потпорни ѕидови на ул „Кирил и Медодиј“ (од старото 
Радио Струмица до ул. кон Музејот) 300.000

 Постојно во Програмата (Буџетот) ............................. 110.115.000
 В  к  у  п  н  о: 141.490.000,00

 
 
 
 2. Во Програмата   ФД. Уредување на простор во рурални подрачја  (капитални 
трошоци)  износот од  14.130.000,00 денари денари“ се заменува со износот „15.130.000,00 
денари 
 
 
 
Населено 
место Об ј е к т 

Износ 
денари 

15.  
Тротоар покрај училиштето во Банско (едната  страна од кај 
училиштето) ................................................................................ 1.000.000

 Постојно во Програмата (буџетот)  .......................................... 14.130.000,00
 Вкупно: 15.130.000,00
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 3. Во Програмата ЈА. Изградба на јавно осветлување  износот од  „10.990.000,оо 
денари“ се заменува со износот „13480.000,оо денари“ 
  
 Во табелата по реден број 17 се додава: 
 

Ред. 
бр. 

населени 
места О б ј е к т износ денари  

18.  Дислокација на далновод „Зона Сачево“ .......... 2.490.000

19. 
Добрејци Поправка   на улично осветлување на улицата 

во Добрејци кон Василево (во населбата)  ....... 300.000

20. 
Струмица Обновување  на улично осветлување на ул. 

„Ванчо Китанов“ покрај ОУ „Сандо Масев“ ........... 200.000
  Постојно во Програмата (Буџетот) .................... 10.990.000
    В к у п н о : 15.980.000

 
 4. Во Програмата Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување  износот од 
„7.900.000,оо денари“ се заменува со износот „10.700.000,оо денари“ 
Во табелата по реден број 9  се додава: 
 

р.б. О б ј е к т износ денари  
10. Поправка на водоводна мрежа во Попчево втора страна  ...... 400.000
11.  Нова каптажа  во с. Банско ........................................................ 1.000.000
12. Поправка на водоводна мрежа во Свидовица ........................... 400.000
13. Водовод  на улици во населба  „Боро Поцков“........................... 1.000.000

 Постојно во Програмата (Буџетот)............................................ 7.900.000
 В к у п н о:  10.700.000

 
 
 5. Во Програмата ЈИ. Изградба на системи за одведување  и прочистување на 
води, износот од „46.700.000,оо денари“ се заменува со износот „50.200.000,оо денари“. 
 
 Во табелата по реден број 9   се додава: 
 
р.б. О б ј е к т износ денари  
10.  Канализација „Зона Север“ 1.500.000

11.  
Канализација на улици  
 во III Урбана заедница  „Боро Поцков“  2.000.000

 Постојно во Програмата (Буџетот) 46.700.000
 В к у п н о: 50.200.000

 
 
 6. Во програмата ЈН. Урбана опрема  (капитални трошоци)  износот од  
„13.944.711,00 денари“ се заменува со износот „15.541.711,00 денари“. 
 
 Во табелата по реденброј 9 се додава: 
 

р.б. Објект 
износ 
денари 

10. Браници за непаракирање пред Католичка црква 150.000

11. 
Канти и клупи  на ул. „Бетовенова“ и во населените места (за 
парковски содржини и во централни подрачја на населени места)  1.000.000 

12.  
Препреки за намалување на брзината (лежечки полицајци)  на ул. 
„Ванчо Китанов“ кај ОУ  „Самдо Масев“ .............. 120.000

13.  Поставување на брзиномерачи на влезовите во градот  300.000
 Постојно во Програма (Буџет) 13.944.711
 Вкупно: 15.514.711
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 7. Оваа Програма влегува во сила  
осмиот ден,  од денот на објавувањето во 
“Службен  гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.07-5598/1 Совет на општина Струмица 
09.07.2012 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на  Годишната програма  за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици 
на територијата на општина  Струмица за 

2012 година  
 

 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Годишната 
програма  за  изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните 
патишта и улици на територијата на 
општина Струмица за 2012 година,  
донесена на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 
06.07.2012 година. 
 
Бр. 08 -5599/1          Општина Струмица 
09.07.2012 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................................. 
               290. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 12 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 06.07.2012 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
 за измена и дополнување на Годишна 
програма  за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните 
патишта и улици на територијата на 
општина Струмица за 2012 година 

 
 Во Годишната  програма за 

изградба, реконструкција, одржување и 
заштита  на локалните патишта и улици 
на територијата на општина Струмица за 
2012 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 23/11)  се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
1. Во  ЈД - Програмата за изградба и реконструкција на  локални патишта и улици, 

износот „22.780.000,оо денари“ се заменува со износот „32.930.000,оо денари. 
 

Во табелата по реден број 15 се додава:  
 

р.б. О б ј е к т износ денари  

16. Втор слој асфалт на главна улица во Градско Балдовци 1.200.000,оо

17. 
Улица  во Добрејци (од гробиштата до берберот-последна 
куќа) 400.000,оо

18. 
Асфалтирање на улица во Муртино (од  број 387 до 404  
кај Андреј Милчев)   400.000,оо

19. 
Асфалтирање на Улица  во Свидовица (во горен дел од 
населбата) 600.000,оо

20. 
Втор слој асфалт на ул. во Муртино (од црквите  према 
Чифликот)  1.200.000,оо

21. Корекција на цени за асфалтирање  1.800.000,оо

22. 
Асфалтирање на улица во Вељуса (од работилницата  на 
Бранко Митев до изворот)  1.000.000,оо

23. Асфалтирање на улица  во Сачево (позади црквата) 500.000,оо

24. Пробивање на пат „Жолта Тиња“ 1.150.000,оо

25. 
Асфалтирање на улица во Дабиле од куќен  број 105 до  
куќен број 111 (100 м’) 400.000,оо
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26. 
Асфалтирање на улица во Дабиле од куќен  број 259  до 
куќен  број 269  (150 м’)  400.000,оо

27. 
Втор  слој асфалт  на улица  во Куклиш (од училиштето до 
Спомен-Костурницата) 400.000,оо

28. 
Асфалтирање на улица во Куклиш (од чешмата  во 
центарот на населбата до Пеливанови)  400.000,00

29. 
Асфалтирање на улица во Куклиш ( Од Мечева Вени до 
Ристо Пилов) 300.000,оо

 Постојно во Програмата (Буџетот) 22.780.000,оо
 В к у п н о : 32.930.000,оо

 
 2. Во Ј6 - Програмата  за одржување и заштита на локални патишта и улици и 
регулирање на режим на сообраќај,   износот од „7.140.000,оо денари“ се заменува со 
износот „ 7.540.000,оо денари“. 
 
 Во табелата по реден број 9 се додава: 
 
р.бр. О б ј е к т  износ денари 

10.  Одржување  фонтани и цвеќарнициј ................. 400.000,00
 Постојно во Програмата (Буџетот) 7.140.000,00
             Вкупно:  7.540.000,00

 
 3. Оваа Програма влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

 
    Бр. 07-5599/1                                                          Совет на општина Струмица 
    09.07.2012 год.                                                                  Претседател, 
    С т р у м и ц а                                                       Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за измена и  
дополнување на Годишната  програма за 
изработка на урбанистички  планови на 

подрачјетона  општина Струмица  за 2012 
година 

 
 1. Се објавува Програмата за  
измена и дополнување на Годишната  
програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на  Општина 
Струмица за 2012 година, донесена на 
седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 06.07.2012 година. 
 
Бр. 08 -5600/2 Општина Струмица 
09.07.2012 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
  

 291. 
 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
– пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 06.07.2012 година, донесе 
 

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

Годишната   програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето  
на  општина Струмица за 2012 година 

 
 1. Во Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 
година  и Програмите  за дополнување на 
Годишната  програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на  
општина Струмица за 2012 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 23/11, 01/12 , 03/12 ,  04/12,  06/12, 
07/12 и 10/12 ,  12 /12 )  и  14/12, се вршат 
следните измени и  дополнувања: 
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 1. Во Програмата : 
 Ф1. Урбанистичко планирање: 
 Износот  „4.500.000,00 денари“ се заменува со износот  „ 6.000.000,оо денари“. 

 Со тоа  и во глава:  
„ I. Детални урбанистички планови во градот 
 Износот „3.000.000,оо денари“ се заменува со износот 4.500.000,оо денари“,  а 
внатре во табелата по реден број 19 се додава:  

 
р.б. Објект износ 

денари  
20.  Нови и дополнителни урбанистичи планови и нови подлоги 

заради легализација  .......................................... 1.500.000
 Постојно во Програмата  (Буџетот) 3.000.000
 В к у п н о :  4.500.000 
Во глава  

II. Детални урбанистички планови во градот – самофинасирање  
 

 По реден број 15 се додава: 
 
р.б. Објект Износ денари 
15. ДУП за дел од Блок 8 на КП бр. 108/2 во КО 

Струмица …………….....................……. 
 
самофинасирање 

 
2. Во глава  
IV.  Локална урбанистичка планска документација  со која се уредува 
користењето на просторот вон планските опфати 

 По реден број 21 се додава: 
 
р.б. Објект Износ денари 
22. КП бр.10/1, КО Куклиш самофинасирање 

23. КП бр.710 и 711, КО Дабиле самофинасирање 
24. 1363 КО Добрејци самофинасирање 

 
 4. Во глава  

V. Детални урбанистички планови за една паецела 
 По реден број 38 се додава: 

 
р.б. Објект Износ денари 
39. КП бр. 3716 -  КО Струмица самофинасирање 
40. КП бр. 54 и 55 -  КО Струмица самофинасирање 

 
5.  Оваа Програма влегува во 

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

 
Бр.07-5600/1 Совет на општина Струмица 
09.07.2012 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  

(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата одржување 

на јавна чистота на подрачјето  на 
општина Струмица за 2012 година  

  
 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за 
одржување на јавна чистота на 
подрачјето на општина Струмица за 2012 
година,  донесена на седницата на 
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Советот на општина Струмица, одржана 
на 06.07.2012 година. 

 
Бр. 08-5601/2    Општина Струмица 
09.07.2012 год.      Градоначалник 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................... 
      
 Врз основа на член 12 од Законот 
за јавна чистота („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.111/08) и член 
20 став 1 точка 15 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 06.07.2011 
година, донесе 

 
 П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Прогрaмата за одржување  на јавната 
чистота на подрачјето  на општина 

Струмица  за 2012 година 
 

 1. Во Ј4 - Програмата за 
одржување на јавната чистота на 
подрачјето на Општина Струмица  за 
2012 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 23/11)  се вршат 
следните измени и дополнувања:  
 Во глава: 

 
4. Начин на финансирање  
 
Програма Ј4 – Јавна чистота,  во 

износот  од „6.200.000,оо денари“  се 
заменува со износот  „6.700.000,оо 
денари“ , а  по ставката:  
„Чистење диви  
    депонии …………… 200.000,оо денaри“  
се додава нова ставка: 
„ – дезинсекција 
    и дератизација ...   ..500.000,оо денари“ 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
“Службен гласник на Општина Струмица”. 
  
Бр. 07-5601/1Совет на општина Струмица 
09.07.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Дскаловски 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 

одржување на јавното осветлување  на  
подрачјето на општина Струмица  за 2012 

година  
 

 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата  
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на општина Струмица за 2012 
година,  донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 06.07.2012 година. 
 
Бр. 08-5602/2    Општина Струмица 
09.07.2012 год.         Градоначалник 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........  .......................... 
 293. 
         Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 20 став 1 точка 12 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
Бр. 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 06.07.2012 
година, донесе 
 

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

мата за   одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на 

Општина Струмица за 2012 година 
 

 Во Ј3 - Програмата за   
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Струмица за 2012 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 23/11) се вршат следните 
измени и дополнувања: 

1. Ј3  -  Програмата за јавно 
осветлување   

 Во ставката  - За тековна 
потрошувачка на електрична енергија,  
износот од  „8.500.000,оо денари“  се 
заменува со износот „9.500.000,оо 
денари“. 
 Со тоа и вкупниот износ на Ј3  - 
Програмата за   јавно осветлување, 
наместо  „13.800.000,оо“, изнесува 
„14.800.000,оо“ денари.  
 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во  
 
“Службен  гласник на општина Струмица”. 
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Бр.07-5602/1 Совет на општина Струмица 
09.07.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Дскаловски 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за измена и 
дополнување  на Програмата  активности 
на општина Струмица во областа  на 

спорт и млади во 2012 година  
  
 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за 
активности на општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2012 година,  
донесена на седницата на Советот на оп- 
 
 
штина Струмица, одржана на 06.07.2012  
година. 

 
  Бр. 08-5603/2         Општина Струмица 
  09.07.2012 год.        Градоначалник 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 294.  
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 12 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 06.07.2012 година, донесе 

 
 П  р  о  г  р  а  м  а 

за измена и дополнување на 
Програмата  за активностите   на 
Општина Струмица  во  областа на  
спорт и млади  во 2012 година 

  
 1. Во L0 - Програмата   за 
активностите на Општина Струмица во  
областа на  спорт и млади во 2012 година 
(„Службен  гласник на општина 
Струмица“ бр. 23/11) се вршат  следните 
измени и  дополнувања:  

1. Во глава  
III. Финансирање  
Во табелата по реден број 3 се додава:  
 

Р.бр. Назив на активноста износ 
денари  

3 Дотација за професионални спортски екипи  по нов Закон . 1.500.000
4.  Дотација за кошарка  1.900.000
 Постојно во Програмата (Буџетот) 6.300.000
        В к у п н о : 9.700.000

 2. Во глава  
IV. Распоредување на буџетските средства 
Износот  „6.300.000,оо“ се заменува со износот „9.700.000,оо “,  а  во  

табелата по реден број 6 се додава:  
 

Р.бр. Назив на активноста износ 
денари  

7. Дотација за професионални спортски екипи  по нов Закон  1.500.000
8.  Дотација за кошарка  1.900.000
 Постојно во Програмата (Буџетот) 6.300.000
        В к у п н о : 9.700.000

 
  
 3. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
“Службен  гласник на општина Струмица”.  
 
Бр.07-5603/1Совет на општина Струмица 
09.07.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Дскаловски 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 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
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бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за измена и 
дополнување  на Програмата за 

активностите  на општина Струмица во 
областа на културата во 2012 година  

 
 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на културата за 2012 година,  
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
06.07.2012 година. 
 
Бр. 08-5627/2   Градоначалник 
09.07.2012 год.       на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 295. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 12 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 06.07.2012  година, донесе 

 
П  р  о г  р  а  м  а 

за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на 

Општина Струмица од областа  на 
културата во 2012 година 

 
 

 Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа  на 
културата во 2012 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 23/11) 
се вршат следните измени и 
дополнувања:  
 Во глава  
 IV. Распоредување на буџетските 
средства; 
 Износот  од „10.560.000,оо“  се 
заменува со износот „10.860.000,оо“ 
денари,   а во точка 4 од табелата  К4 – 
културни манифестации и творештво – 
Карневал – Буџет  износот од 2.000.000“ 
се заменува со износот 2.300.000 
денари“. 
 
 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
 

 “Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-56271 Совет на општина Струмица 
 09.07.2012  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 став1 алинеа 3  од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештај од  процена на 
штета од природна  непогода  град, 

пороен дожд и  поплава  од 24 мај 2012 
година, на подрачјето на КО Габрово и  

КО Градско Балдовци -  Општина 
Струмица 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот од  процена на 
штета од природна  непогода  град, 
пороен дожд и  поплава  од 24 мај 2012 
година, на подрачјето на КО Габрово и 
КО Градско Балдовци -  Општина 
Струмица, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана 
на 06.07. 2012 година. 
 
Бр. 08 -5596/2       Општина Струмица 
09.07.2012 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

....................................... 
297. 
Врз основа на член 143 од  

Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/04, 86/08 и 124/10) и 
член 20  од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  06.07.2012 
година, донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештај од  процена 
на штета од природна  непогода  град, 
пороен дожд и  поплава  од 24 мај 2012 
година, на подрачјето на КО Габрово и 

КО Градско Балдовци -  Општина 
Струмица 

 
       1. Се усвојува Извештајот од  

процена на штета од природна  непогода  
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град, пороен дожд и  поплава  од 24 мај 
2012 година, на подрачјето на КО Габрово 
и КО Градско Балдовци -  Општина 
Струмица. 

       2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07- 5596/1Совет на општина Струмица 
09.07.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
Врз основа на член 50 став 1 тока 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот  за давање 
на согласност на Одлуката   за цените на 
приклучокот  на домаќинствата и инду-
стријата во дистрибутивната гасоводна 
мрежа  на ЈПЕД „Струмица-гас“ на по-

драчјето на Општина Струмица  
 
          1. Се објавува Заклучокот  за 
давање на согласност на Одлуката   за 
цените на приклучокот  на домаќинствата 
и индустријата во дистрибутивната 
гасоводна мрежа на ЈПЕД „Струмица-гас“ 
на подрачјето на Општина Струмица  
донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.07. 
2012 година. 
 
Бр. 08 -5604/2     Општина Струмица 
09.07.2012 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 
297.  
 
Врз основа на член 11 став 1 

точка 6 од Законот за јавни претпријатија  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на  06.07.2012 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

 за давање на согласност на Одлуката   
за цените на приклучокот  на дома-

ќинствата и индустријата во дистрибу-
тивната гасоводна мрежа  на ЈПЕД 
„Струмица-гас“ на подрачјето на 

Општина Струмица  
 

 1. Се дава согласност на 
Одлуката  за давање на согласност на 
Одлуката   за цените на приклучокот  на 
домаќинствата и индустријата во 
дистрибутивната гасоводна мрежа  на 
ЈПЕД „Струмица-гас“ на подрачјето на 
Општина Струмица   донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за енергетски дејности „Струмица-Гас“ бр. 
02-109/4 од 28.06.2012 година. 
 
           2. Овој Заклучок  влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-5604/1 Совет на општина Струмица 
09.07.2012 год.     Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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