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309.
Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 28 став 1 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 став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 08.11.2018 година, донесе
Oдлука
за измена и дополнување на
Буџетот на општина Струмица
за 2018 година
Член 1
Со оваа Одлука, Буџетот на општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18), се менува и гласи:

Буџет

Ребаланс

Вкупни приходи

1.162.353.375

1.061.053.401

Даночни приходи

392.300.000

297.680.026

Неданочни приходи

82.745.859

82.745.859

Капитални приходи

71.000.000

71.000.000

Приходи од дотации

489.700.297

489.700.297

Приходи од трансфери

71.844.920

71.844.920

Приходи од донации

54.762.299

48.082.299

Вкупни расходи

1.212.353.375

1.071.053.401

Од утврдени намени

1.209.053.375

1.067.753.401

III.

Расходи од резерви
Дефицит

3.300.000
-50.000.000

3.300.000
-10.000.000

IV.

Финансирање

50.000.000

10.000.000

Прилив
Домаш. задолжувања

50.000.000
50.000.000

10.000.000
10.000.000
0

I.

II.

Странски заеми
Одлив
Отплата на главница

0
0
0

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 и тоа како што следува:
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица“.
Бр.08- 9120/1
09.11.2018 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Акциски план за стратегија за
социјална заштита на граѓаните на
општина Струмица за периодот 2019 –
2020 година
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување на Акциски план за стратегија
за социјална заштита на граѓаните на
општина Струмица за периодот 2019 –
2020 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 08.11.2018 година.

Бр.09-9121/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Одлука
за усвојување на Акциски план за
стратегија за социјална заштита на
граѓаните на општина Струмица за
периодот 2019 – 2020 година
Член 1
Се усвојува Акцискиот план за стратегија
за социјална заштита на граѓаните на
општина Струмица за периодот 2019 –
2020 година
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Акцискиот план за стратегија за социјална
заштита на граѓаните на општина
Струмица за периодот 2019 – 2020 година,
бр. 09-8882/1 од 01.11.2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9121/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

310.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18 ), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“

Стр. 60
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Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 08.11.2018 година.
Бр.09-9122/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
311.
Врз основа на член 28 став 3 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15 и 145/15, 30/16, 127/16, 67/17
и 64/18) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелка со помал број на ученици во
Средното општинско училиште „Јане
Сандански“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелка со помал број на ученици за
учебната 2018/2019 година во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица и тоа:
- една паралелка во прва година,
гимназиско
образование
на
македонски јазик (јазично – уметничко
подрачје, комбинација А и Б) со 16
ученици;
- една паралелка во прва година,
гимназиско
образование
на
македонски јазик (јазично – уметничко
подрачје, комбинација А) со 22
ученици; и
- една паралелка во прва година,
гимназиско
образование
на
македонски јазик (општествено –
хуманистичко подрачје, комбинација А
и Б) со 24 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“
Бр.08-9122/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………………

бр. 16

09.11.2018 год.

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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9123/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
312.
Врз основа на член 28 став 3 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и
64/18) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште со
ученички дом „Димитар Влахов“
Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелка со помал број на ученици за
учебната 2018/2019 година во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица и тоа:

09.11.2018 год.

-

-

-

-

-

-

бр. 16

Службен гласник на општина Струмица

една паралелка во прва година за
образовниот профил техничар за
фармерско
производство
од
земјоделско
ветеринарна
струка,
четиригодишно стручно образование
на македонски наставен јазик со 21
ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот
профил
лозарновинарски техничар од земјоделско
ветеринарна струка, четиригодишно
стручно образование на македонски
наставен јазик со 7 ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот профил техничар за
хортикултура
од
земјоделско
ветеринарна струка, четиригодишно
стручно образование на македонски
наставен јазик со 13 ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот профил техничар за
агроменаџмент
од
земјоделско
ветеринарна струка, четиригодишно
стручно образование на македонски
наставен јазик со 21 ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот
профил
пекар
од
хемискотехнолошка
струка,
тригодишно стручно образование на
македонски наставен јазик со 4
ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот
профил
прехранбен
техничар од хемиско- технолошка
струка,
четиригодишно
стручно
образование на македонски наставен
јазик со 24 ученици;
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“
Бр.08-9123/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

стр. 61

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 08.11.2018 година.
Бр.09-9124/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
313.
Врз основа на член 28 став 3 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и
64/18) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште „Никола
Карев“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелка со помал број на ученици за
учебната 2018/2019 година во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица и тоа:
-

-

една паралелка во прва година за
образовниот профил конфекциски
компјутерски оператор од текстилнокожарска
струка,
четиригодишно
стручно образование на македонски
наставен јазик со 17 ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот профил инсталатер за

Стр. 62

-

-

Службен гласник на општина Струмица

цевкини
водоводи/инсталатер
за
греење и климатизација од машинска
струка,
тригодишно
стручно
образование
за
занимање
на
македонски наставен јазик со 15
ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот
профил
електромеханичар за компјутерска
техника
и
технологија
од
електротехничка струка, тригодишно
стручно образование за занимање на
македонски наставен јазик со 20
ученици;
една паралелка во прва година за
образовниот
профил
електромеханичар од електротехничка
струка,
тригодишно
стручно
образование
за
занимање
на
македонски наставен јазик со 18
ученици.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“
Бр.08-9124/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Герас Цунев“
Просениково
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно
училиште
„Герас
Цунев“
Просениково, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 08.11.2018 година.
Бр.09-9125/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

бр. 16

09.11.2018 год.

314.
Врз основа на член 41 став 5 и 6
од Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Герас
Цунев“ Просениково
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2018/2019
година
во
Општинското основно училиште „Герас
Цунев“ Просениково и тоа:
- две паралелки во I одделение со
21 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9125/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса,

09.11.2018 год.

бр. 16

Службен гласник на општина Струмица

донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 08.11.2018
година.
Бр.09-9126/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
315.
Врз основа на член 41 став 5 и 6
од Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Гоце
Делчев“ Вељуса
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2018/2019
година
во
Општинското основно училиште „Гоце
Делчев“ Вељуса и тоа:
- една паралелка во I одделение
со 5 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9126/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

стр. 63

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Маршал Тито“
Муртино
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно
училиште
„Маршал
Тито“
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 08.11.2018 година.
Бр.09-9127/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
316.
Врз основа на член 41 став 5 и 6
од Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Муртино
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2018/2019
година
во
Општинското основно училиште „Маршал
Тито“ Муртино и тоа:
- во ООУ „Маршал Тито“ Муртино,
една паралелка во I одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Банско, една паралелка
во I
одделение со 21 ученици
(македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Банско, една паралелка
во I
одделение со 18 ученици (турски
наставен јазик).

Стр. 64

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9127/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 08.11.2018
година.
Бр.09-9128/2
09.11.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

...........................................
317.
Врз основа на член 41 став 5 и 6
од Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе

бр. 16

09.11.2018 год.

Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2018/2019
година
во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш и тоа:
- во ООУ „Даме Груев“ Куклиш,
една паралелка во I одделение со 18
ученици (македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Костурино, една
паралелка во I одделение со 10 ученици
(македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Раборци, една
паралелка во I, III, IV и V одделение со 7
ученици (македонски наставен јазик); и
- во ПУ с. Свидовица, една
паралелка во I, III и V одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9128/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Свети Кирил и
Методиј“ Дабиље
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Свети Кирил и

09.11.2018 год.

бр. 16
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Методиј“ Дабиље, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9129/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................
318.
Врз основа на член 41 став 5 и 6
од Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Свети
Кирил и Методиј“ Дабиље
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2018/2019
година
во
Општинското основно училиште „Свети
Кирил и Методиј“ Дабиље и тоа:
- една паралелка во I одделение
со 18 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-9129/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

стр. 65

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Основен
проект за замена и инсталација на куќни
хоризонтални/ вертикални и ултразвучни
водомери со надградба на опрема за
далечинско мобилно одчитување и
интеграција на водомерите во систем за
далечинско одчитување во Општина
Струмица“
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритет на Проект за
“Основен проект за замена и инсталација
на куќни хоризонтални/ вертикални и
ултразвучни водомери со надградба на
опрема
за
далечинско
мобилно
одчитување и интеграција на водомерите
во систем за далечинско одчитување во
Општина
Струмица“,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9130/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
.
319.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18 ), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
Одлука
за утврдување на приоритет на Проект
за “Основен проект за замена и
инсталација на куќни хоризонтални/
вертикални и ултразвучни водомери со
надградба на опрема за далечинско
мобилно одчитување и интеграција на
водомерите во систем за далечинско
одчитување во Општина Струмица“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за “Основен проект
за замена и
инсталација на куќни хоризонтални/
вертикални и ултразвучни водомери со
надградба на опрема за далечинско
мобилно одчитување и интеграција на
водомерите во систем за далечинско
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одчитување во Општина
Општина Струмица.

Струмица“,

Член 2
Со утврдениот приоритет на
Проект за “Основен проект за замена и
инсталација на куќни хоризонтални/
вертикални и ултразвучни водомери со
надградба на опрема за далечинско
мобилно одчитување и интеграција на
водомерите во систем за далечинско
одчитување во Општина Струмица“ ќе се
аплицира
на
Јавниот
повик
на
Министерство за финансии, во проектот за
подобрување на општинските услуги
МСИП 2- 01/2016, преку заем од Светска
Банка.
Член 3
Носител на проектот е Општина
Струмица, во соработка со ЈПКД
Комуналец Струмица. Вредноста на
проектот ќе биде дефинирана по
комплетирањето
на
техничката
документација.
Член 4
Со оваа Одлука се задолжува
администрацијата на Општина Струмица
да ја подготви потребната документација
за аплицирање според барањата на
Јавниот повик и се изразува намера за
задолжување по кредитна линија на
Светска Банка за МСИП2 проектот за
подобрување на општинските услуги,
компонента А- Општински инвестиции, за
реализација на горенаведениот проект.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-9130/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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,

бр. 16

09.11.2018 год.

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет на Проект за “Основен
проект проширување на секундарна
дистрибутивна гасоводна мрежа во
Струмица “
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритет на Проект за
“Основен проект
проширување на
секундарна
дистрибутивна
гасоводна
мрежа во Струмица “, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9131/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
320.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18 ), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
Одлука
за утврдување на приоритет на Проект
за “Основен проект проширување на
секундарна дистрибутивна гасоводна
мрежа во Струмица “
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за “Основен проект
проширување на
секундарна
дистрибутивна
гасоводна
мрежа во Струмица“, Општина Струмица.
Член 2
Со утврдениот приоритет на
Проект за “Основен проект проширување
на секундарна дистрибутивна гасоводна
мрежа во Струмица “ ќе се аплицира на
Јавниот повик на Министерство за
финансии, во проектот за подобрување на
општинските услуги МСИП 2- 01/2016,
преку заем од Светска Банка.

09.11.2018 год.

бр. 16
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Член 3

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Носител на проектот е Општина
Струмица, во соработка со Јавно
претпријатие за енергетски дејности
„СТРУМИЦА – ГАС“ Струмица. Вредноста
на проектот ќе биде дефинирана по
комплетирањето
на
техничката
документација.

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Oпштина Струмица за 2018 година

Член 4
Се објавува Програмата за измена на
Програмата за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на Oпштина
Струмица за 2018 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Со оваа Одлука се задолжува
администрацијата на Општина Струмица
да ја подготви потребната документација
за аплицирање според барањата на
Јавниот повик и се изразува намера за
задолжување по кредитна линија на
Светска Банка за МСИП2 проектот за
подобрување на општинските услуги,
компонента А- Општински инвестиции, за
реализација на горенаведениот проект.

Бр.09-9132/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.

321.
Врз основа на член 12 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник
на Република Македонија„ бр. 15/2015,
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и
190/2016), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:

Бр.08-9131/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
рз 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,
,

Програма
за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Oпштина Струмица за 2018 година
I. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина
Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18) се
вршат измени и тоа:
1. Глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по објасти и објекти:
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Во точка 2: Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални
трошоци), во табелата се вршат следните измени:

Програма ФА
2.000.000,00

Измени на
Програмата
ФА
1.000.000,00

12.000.000,00

6.000.000,00

3 Улица АГРОБЕРЗА

6.000.000,00

4.000.000,00

4 Улици во касарна и други урбанизирани станбени
блокови во град Струмица

7.552.808,00

1.552.808,00

ред.
бр.
Назив на активноста
1 Изработка на проектна документација – Урбан
мост
2 индустриски зони.-пробивање на патишта

5 пробивање на патишта во Софилар

3.500.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

260.510,00

260.510,00

19.493.000,00

19.493.000,00

500.000,00

500.000,00

1.055.170,00

255.170,00

944.830,00

944.830,00

12 Втор слој на ул”Жртви на фашизмот” од ул. “В.
Сурчев” до ул. “Браќа Миладинови”-1 МЗ

2.103.233,00

2.103.233,00

13 Бехатон плочки на ул. “Иљо шопов бр.9-1 МЗ
14 Втор слој асфалт на ул.” Ката Поцкова” на цела
улица-2 МЗ

182.266,00
3.666.779,00

182.266,00
3.666.779,00

217.746,00

217.746,00

3.863.214,00

3.863.214,00

109.149,00

109.149,00

18 Втор слој на асфалт на ул. “Ѓорги Василев”
(потегот од ул.” К. Абрашев “до ул. “Ристо
Ќурчиев”)-2 МЗ

3.000.000,00

3.000.000,00

19 Втор слој асфалт на ул. “Младинска “( потег од ул.
“Ѓорги Василев” до ул.“Ристоман Попчевски”)-2 МЗ
20 Втор слој на асфалт на ул. “Атанас
Караман”(потег од ул.”Кр. Република” до крај)-2
МЗ
21 Втор слој асфалт на ул.”11-ти Септември”-8 МЗ(потег од ул.,,Елка Јанкова'' до ул.,,Ристоман
Попчевски''
22 Бетонирање на сокак на ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” до
ул.”Светозар Марковиќ”-8 МЗ

2.710.000,00

2.710.000,00

3.061.307,00

0,00

1.770.000,00

1.770.000,00

476.914,00

0,00

977.271,00

977.271,00

1.120.174,00

0,00

257.262,00

257.262,00

6 Отварање на улици во детални планови со Г
намена-Зона Север
7 повеќегодишни инвестиции за тротоари
8 Експропријација
9 проекти и равизии за патишта
10 Реконструкција на шеталиште од ТТК Банка до
Тутунска Банка
11 повеќе годишни инвестиции за бетонирање

15 Бетонирање на џеб на Бул.”Машал Тито” бр. 127спроти памучната-2 МЗ
16 Втор слој асфалт на ул. “Генерал Боро Поцков”
(потегот од ул. “К.Поцкова” до крај)-2 МЗ
17 Бетонирање на џеб на Бул.”Младинска” бр. 1892МЗ

23 Втор слој асваллт на ул.”Димитар Влахов”( потег
од ул.”Кр.Република” до ул.”5-ти Ноември”-8 МЗ
24 Тротоар на ул.”Кл.Охридски” од “Здружение на
возачи” до ул. “Братство и единство”-1 МЗ
25 Бетонирање на сокак меѓу ул.”Димитар Влахов” и
ул.,,5-ти Ноември”-8 МЗ
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26 Тротоар на ул.”Јанко Цветинов” од Бул.”Ленинова
до к.бр. 37(“Авто мото”)-1 МЗ

90.272,00

90.272,00

27 Тротоар на ул. “Боро Поцков 3” од бр. 28 до бр. 30
(Кај Кирил Манолев)-2 М

65.679,00

65.679,00

28 Тротоар на ул.”Елка Јанкова” од бр.14 до крај на
улица (позади ФОН)-2 МЗ

122.413,00

122.413,00

29 Тротоар на ул.”Ценка Павлова” од училиштето
“Никола Вапцаров” кон ул. “Ката Поцкова”-2 МЗ

128.644,00

128.644,00

30 Тротоар на дел од ул.”12Јули” бр. 3 од ќошето на
ул.”Димитар Цветинов”-2 МЗ-

57.985,00

57.985,00

31 Реконструкција на тротоари на ул.”Ѓорги Трајков”
од стара полиција до пекара Бејкер-2 МЗ

110.000,00

110.000,00

32 Реконструкција на тротоар на ул.”Младинска” од
кружен тек до ул.”Александар Македонски”-2 МЗ

595.664,00

595.664,00

2.132.318,00
1.527.156,00

0,00
0,00

35 Тампонирање на ул.”Ѓуро Салај” - Софилар-5 МЗ
36 Санација на лева страна на ул.Страшо Пинџур„- 7
МЗ

334.648,00
238.055,00

334.648,00
0,00

37 Тротоар на ул.”Вардарска” и двата џеба-8 МЗ
38 Тротоар на ул.:Кр.Република” од левата страна
од бр. 123 до слаткарница “Канди”-8 МЗ

706.253,00
242.679,00

0,00
242.679,00

39 Тротоар на ул.” Спиро Захов” (од нови скали
десно- една страна на улицата)-8 МЗ

122.767,00

122.767,00

40 Изведба на тротоар на ул.”Д. Влахов” од “Кр.
Република-спој со ул.” 5-ти Ноември” - двете
страни (од Дипон до крај)-8 МЗ

300.000,00

300.000,00

41 Поставување на бехатон (тротоар) на ул.
“Охридска” (од двете страни на улицата)-8 МЗ

585.138,00

0,00

42 Реконструкција на тротоари на Бул.”Маршал Тито”
од кружен тек на ул.”Кр. Република “ до ул. “Елка
Јанкова”-од двете страни на булеварот)-8 МЗ

5.607.714,00

2.972.724,00

43 Студија со изработка на проектно техничка
документација и изведба на регулација на
крстосници (семафори и кружни текови)

2.700.000,00

700.000,00

44 Бетонирање на пешачка патека кај ,,Стара
стоковна куќа''

71.000,00

71.000,00

45 Реконструкција на пешачка патека(тротоар) на
ул.,,Браќа Миладинови''-пред маркет ,,Црвена
Ружа''

53.790,00

53.790,00

46 Бетонирање на улица,,Пиринска''

435.000,00

435.000,00

47 Бетонирање на улица во Турско маало-лево од
дуќан

800.000,00

800.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

49 Бетонирање на канал ,,Коритниче''-II фаза

400.000,00

400.000,00

50 Бетонирање на потпорен ѕид на улица
,,Партизанска'' бр.19-21 (по барање од грагани)

220.000,00

220.000,00

33 Втор слој асфалт на ул.”Крсте Мисирков”-4 МЗ
34 Тротоар на ул. “Ѓуро Салај” (од ул. “11-ти
Октомври” до ул. “Моша Пијаде”)-десна страна--5
МЗ

48 Бетонирање на џеб 2 на ул.,,Братство''-II фаза
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600.000,00

600.000,00

52 Интервентни бетонски работи на територијата на
општина Струмица

1.200.000,00

600.000,00

53 Бетонирање на потпорен ѕид на улица ,,Братство''
(покрај џеб 2-II фаза-позади Таџедин)

1.360.000,00

1.360.000,00

54 Тротоар на ул.”Мајка Тереза” во населба Касарна
- У.Б.36,37-

300.000,00

300.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

110.328.808,00

70.946.503,00

55 Санација на бетонски пропуст на канал во
с.Сачево
Вкупно:

2. Во точка 3: ФД: Уредување на простор ви рурални подрачја (капитални
трошоци), во табелата се вршат следните измени:
ред.
бр.

Назив на активноста

1

Обврски од минати години

2

Изградба на тротоар кај Крстев Славчо с. Муртино

3
4
5
6
7

Измени на
програмата
ФД

Програма ФД
4.840.714,00

4.840.714,00

383.170,00

0,00

Надградба со асфалт втор слој - Ракометарско
игралиште во с. Дабиле

1.921.913,00

0,00

Надградба со асфалт втор слој - Ракометарско
игралиште во с. Муртино

1.008.364,00

0,00

180.285,00

0,00

308.414,00

0,00

325.164,00

0,00

188.559,00

188.559,00

506.201,00

506.201,00

200.789,00

200.789,00

284.427,00

284.427,00

10.148.000,00

6.020.690,00

Бетонирање на ул. во с. Попчево - асфалтен патЏоко Бачев
Бетонирање дел од ул. во с. Попчево од Мирчо до
Зоки Василев
Бетонирање дел од ул. во с. Попчево од Лазаров
Драги до Бара чешма

Бетонирање дел од ул. во с. Попчево -поштаЛазарова Милица
Бетонирање дел од ул. во с. Попчево -асфалтен
9
пат-Туше Илашев
Тампонирање ул. во с. Баница-Струмин гроб-Васе
10
Атанасов
8

11 Тампонирање пат до депонија с. Сачево
Вкупно:

3. Во точка 4. Програма ГА: Изградба на комерцијални објекти - се вршат следните
измени:
ред.
бр.
1
2

назив на активноста
Нова населба во Турско маало

Програма
ГА
7.000.000

Изградба на нов центар за НВО
Вкупно:

4.000.000
11.000.000

Измени на
програмата ГА
0
4.000.000
4.000.000
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4. Во точка 6. ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување: се вршат следните измени:

Назив на активноста

1

нови водоводи во град

2.000.000

2.000.000

2

нови водоводни линии во села

1.500.000

1.500.000

3

водовод нов Климент Охридски прва половина

390.000

400.000

4

водовод касарна

7.200.000

0

5

водовод во ДУП 41-Агроберза

2.000.000

0

6

Водоводна линија на ул.,,Брегалница,,

1.000.000

1.000.000

7

водовод во зона Север

1.000.000

1.000.000

8

Рекострукција на водоводна мрежа во с. Раборци

1.910.000

0

17.000.000

5.900.000

Вкупно:

Програма
ЈГ

Измени на
Програмата ЈГ

ред.
бр.

5. Во точка 7. ЈИ: Изградба на с-еми за одведување и прочистување на води се вршат следните измени:

ред.
бр.

Назив на активноста

Програма
ЈИ

Измени на
програмата ЈИ

1

нови канализации во градот

2.000.000

2.000.000

2

нови канализациони линии во села

2.500.000

2.500.000

3

Повекегод инвест ОБОДЕН КАНАЛ, и др

6.000.000

6.000.000

4

Одржување на одводни канали во населени места

10.650.000

2.650.000

5

со водата која лежи на сред село - Добрејци

1.600.000

1.600.000

6

канализација касарна

11.500.000

0

7

фекална канализација ДУП 41

2.000.000

0

8

Канализација Гр. Балдовци

1.000.000

0

9

чистење на каскади Кр. Република, Пљачковица

1.500.000

1.500.000

10

чистење на канал Св. Илија

1.000.000

1.000.000

11

повеке годишни инвестиции
изградба на атмосферска канализација во џеб на
улица Браќа Миладинови меѓу куќите нбр. 45
(Дончеви) и бр. 11 Партенови)

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

41.750.000

19.250.000

12

Вкупно:
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6. Во точка 10.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци – се вршат следните
измени:
ред.
бр.

Програма
ЈН

Назив на активноста

Измени на
Програмата ЈН

1

реновирање на детски игралишта

430.000

430.000

2

клупи и канти

400.000

400.000

3

реконструкција на фонтаните во градот

300.000

300.000

4

реконструкција и одржување на цвеќарници

300.000

300.000

5

лежечки полицајци

200.000

200.000

6

зголемување
Оградување на Кр. Република порој со столбчиња
и синџир

1.800.000

0

1.000.000

0

Вкупно:

4.430.000

1.630.000

7

II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9132/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за измена на
Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локаните
патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 08.11.2018
година.
Бр.09-9133/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................................

322.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
,
Програма
за измена на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локаните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2018 година
I. Во Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2018 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/17) се вршат следните измени:
1. Во точка
Ј6: Одржување и
заштита на локалните патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај
Во табелата во точка 1 „крпење на
ударни дупки“ износот од „1.500.000
денари“ се заменува со износот „3.500.000
денари“.
Со тоа и вкупните средства во
Програмата J6 во износ од „4.800.000
денари“ се заменуваа
со износот:
„6.800.000 денари“.
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2. Во Програмата ЈД:Изградба и реконструкција на локални патишта и улици –
во табелата се вршат следните измени:

р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Назив на активноста
повеќе годишни инвестиции обврски
Асвалтирање на ул. во с. Просениково асфалтен
пат -Бозинов Стојан
Асфалтирање на ул.во с. Банско асфалтен патВане Горичев
Банско-Асфалтирање на ул. Од асфалтен пат до
Илми Мустафов
Банско од асфалтен пат према Урдовски, Чамовски
-Исин Ахмедов
Асвалтирање на ул. во с. Габрово-Марјан СтојановЗдравко Димитриев
Асфалтирање на ул. во с. Габрово од Митев Душан
до Митев Блажо
Асвалтирање на ул. во с. Габрово -асфалтен патПетре Глигирив бр. 108
Асфалтирање на ул. во с. Раборци-од црква до
Јанаков Петар
Асфалтирање на ул. во с. Куклиш-Дрвошанов Тони
И бр. 157
Асфалтирање на ул. во с. Куклиш-регионален пат
до Митушев Жан бр.214
Асфалтирање на ул. во с. Куклиш-Ристов Митко бр.
426 до Туманов Томе бр. 431
Асфалтирање на ул. Во с. Гр. Балдовци одСтојан
Ристов до Дончо Трајков
Асфалтирање на ул. Во с.Гр. Балдовци од спортско
игралиште до Деан
Асфалтирање на џеб во с. Вељуса од СЉМ-црвен
Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Васе до Мите
Соколови
Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Кире Стојанов
до Панде Михаилов
Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Миле Пеев до
Блажо Кондер
Асфалтирање на ул. во с. Водоча од сред село до
Драги Маџунков
Асфалтирање на ул. во с. Баница од Трафо до
Пандев Иљо
Асфалтирање на ул. во с. Баница од Наце Теов до
Велко Илиев
Асфалтирање на ул. во с.Свидовица од
Трафостаница до Турско маало (гробишта)
Асфалтирање на ул во с. Рич од Димчо Ангелов до
Роберт Ѓоргиев
Асфалтирање на ул. Во с. Рич од Мило Митев до
Панчо Стојков
Асфалтирање на ул. Во с. Рич од Игор Мицев до
чешма
Проширување на дел од ул од регионален пат до
влез во с. Попчево
Асфалтирање на пат во с. Муртино-од Живко до
Дине Најданови

Програма
JD

Измени на
Програмата
JD

729.303

729.303

1.440.931

0

1.512.052

1.512.052

1.043.998

1.043.998

861.645

861.645

936.920

936.920

738.243

738.243

774.316

774.316

2.167.684

2.167.684

418.794

418.794

344.548

344.548

1.522.507

1.522.507

770.941

770.941

656.684

656.684

776.936

0

743.471

743.471

743.471

743.471

855.101

855.101

1.033.645

1.033.645

1.445.122

1.445.122

1.567.979

1.567.979

2.283.760

2.283.760

606.492

606.492

620.189

620.189

606.492

0

183.202

183.202

534.684

534.684
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Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Фанко до
Панче Бајдоев
Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Мирчо до
Ацо Заев
Асфалтирање на ул. Во с. Муртино-асфалтен пат Гугуљанов Алекса
Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Атанасов
Јосе до Танушев Ѓорѓи
Асфалтирање н аул. Во с. Муртино-”Јанаков Сокак”
Костурино-Асфалтирање на улица од Чонев К.
Ристо до Трајков Т. Ванчо
Костурино-Асфалтирање на ул. Чонев С. Ристо до
Карајанов Кољо
Добрејци-Надградба со асфалтирање на патен
правец од главен пат- раскрсница со Василево ул.
во с. Добрејци
Вкупно:

09.11.2018 год.

461.979

461.979

583.755

583.755

755.958

755.958

841.765

841.765

586.200

586.200

2.836.000

2.836.000

1.686.000

0

13.695.233
47.366.000

13.695.233
42.855.641

II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9133/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата
за
измена на Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2018
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
08.11.2018 година.
Бр.09-9134/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

323.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
,
Програма
за измена на Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за
2018 година
Во Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2018
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 23/17 и 8/18) се вршат
следните измени:
1. Програма
осветлување:

Ј3

–

Јавно

Вкупниот износ на Програмата Ј3 Јавно
осветлување
кој
изнесува
„17.700.000,оо денари“ се заменува со
износот „19.700.000 денари“, каде што
средствата за одржување на јавното
осветлување во износ од
„6.200.000,оо
денари “ се заменуват со износ од
„8.200.000,00 денари“.

09.11.2018 год.

бр. 16
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2. Во Програмата ЈА: Изградба на
јавно осветлување
Во табелата под реден број 2: „Нови
улични светилки – капитални инвестиции“
износот од „3.200.000 денари“ се заменува
со износот „4.000.000 денари“.
Со тоа и вкупниот износ на Програмта
ЈА
наместо „ 11.450.000 денари“,
изнесува „12.250.000 денари.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9134/1
Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2018 година
Се објавува Програмата
за
измена на Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2018 година донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9135/2
09.11.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

......................................
324.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
,
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Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година
1. Во Програмата за активностите
на Општина Струмица од областа на
културата во 2018 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 23/17и
8/18) се врши следата измена:
Во глава 5: Распоредување на
буџетските сретства
Во Програмата К4 – „Културни
манифестации и творештво“
1.Во табелата под реден број 1
„Карневал“ износот од „2.500.000 денари“
се заменува со износот „3.973.000 денари“
со тоа и вкупниот износ на програмата К4се зголемува од од „2.500.000 денари“ на
„3.973.000 денари“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9135/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2018 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за
2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 08.11.2018
година.
Бр.09-9136/2
Општина Струмица
09.11.2018 год. .
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
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325.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе

бр. 16

09.11.2018 год.

Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2018 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2018 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/17, 2/18, 9/18 и 11/18), се врши
следното дополнување:

Во глава II
Детални урбанистистички планови во градот - самофинасирање
Во табелата по реден број 48 се додава
Ред.бр.

објект

49

- Детален урбанистички план за дел од блок 2 УЕ 1, по ГУП
за град Струмица, со плански опфат со следните граници:
1.Од источната страна со ул „Јанко Цветинов“,
2.Од северната страна ул „Браќа Миладинови“,
3.Од западната страна со бул. „Ленинова“;
4.Од јужната страна со крак на ул „Јанко Цветинов“.

2. Оваа Програма влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-9136/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.09.2018
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.09.2018
година, донесен на седницата на Советот

Начин
на
финасирање
Самофинасирање

на општина Струмица,
08.11.2018 година.

одржана

на

Бр.09-9137/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
326.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/18), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за период од
01.01.2018 до 30.09.2018 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работата на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.09.2018

09.11.2018 год.

бр. 16
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година, усвоен од Управниот одбор со
Одлука бр. 02-704/2 од 19.10.2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

со Одлука бр. 02-466/4 од 19.10.2018
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9137/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Бр.08-9138/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
период I - IX месец 2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
Општинската јавна установа – Отворен
граѓански универзитет за доживотно учење
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2019
година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
период I - IX месец 2018 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 08.11.2018 година.
Бр.09-9138/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
327.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/18), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 08.11.2018 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за период I - IX месец 2018
година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работа на ЈПEД „Струмица
- Гас“ Струмица за период I - IХ месец
2018 година, усвоен од Управниот одбор

Се објавува за усвојување на
Програмата за работа на Општинската
јавна установа – Отворен граѓански
универзитет за доживотно учење „Јоска
Свештарот“ Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 08.11.2018
година.
Бр.09-9139/2
09.11.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

............................................
328.
Врз основа на член 9 од Законот за
отворените граѓански универзитети за
доживотно учење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/11, 61/14,
145/15, 55/16 и 64/18), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:

Стр. 78

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската јавна установа –
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2019 година
1.Се усвојува Програмата за
работа на Општинската јавна установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2019 година.
.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-9139/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год.
Претседател,
Струмица
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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2018
година

бр. 16

09.11.2018 год.

на општина Струмица,
08.11.2018 година.

одржана

на

Бр.09-9140/2
Општина Струмица
09.11.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
329.
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, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
08.11.2018 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2018
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за третиот квартал од
2018 година
2.Составен дел на овој Заклучок
е Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Бр.08-9140/1 Совет на општина Струмица
Струмица за третиот квартал од 2018
09.11.2018 год.
Претседател,
година, донесен на седницата на Советот
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

09.11.2018 год.

бр. 16

Службен гласник на општина Струмица

стр. 79

330.
Образец: К1
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот
квартал од 2018 година, односно за период: 01.01 -30.09.2018 година
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Образец: К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за период 01.01-30.09.2018 г.
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Образец К3:
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините
и јавните петпеијатија основани од општините за период 01.01-30.09.2018 г.
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