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Изготвувањето на Граѓанскиот буџет на Општина Струга е финансиски  
поддржано од Фондацијата Отворено општество – Македонија



Буџетот претставува едногодишен план на приходите и расходите на општина Струга. Во него е претставен планот 
за тоа колкави приходи се очекуваат од даноци, такси, надоместоци , дотации и слично и колку пари треба да 
потроши општината за да се подобри квалитетот на животот на своите граѓани. 
Целта на подготовка на  Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност на граѓаните 
за буџетот на општината на полесен и достапен начин.
‘’Граѓанскиот буџет’’ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и отчетноста на општина 
Струга. Преку оваа брошура ќе бидат објаснети приходите и расходите на општина Струга за 2017 година, процесот 
на донесување на буџетот и проектните инвестиции кои што треба да се реализираат во текот на 2017 година.
Граѓанскиот буџет е изработен од страна на Центарот на заедницата на општина Струга во соработка со општина 
Струга.

Вовед

Обврски на граѓанинот
Буџетот кој го имате пред вас е план за јавните пари за 2017 година. За истиот да може да се реализира, граѓаните 
треба со одговорност да ги исполнат нивните обврски кон локалната самоуправа, значи редовно да ги плаќаат 
даноците и таксите соодветно на услугите. Само на овој начин општината ќе успее да ги собере планираните 
средства навреме и ќе биде во состојба да реализира поголем дел од планираниот буџет. 

Начин на носење на буџетот на општина Струга
Рамката за планирање на општинскиот буџет е уредена во Буџетскиот календар кој го усвојува Советот на 
општината. Во согласност со членот 27 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, „Со 
буџетскиот календар се утврдуваат роковите во кои:
 - градоначалникот до општинските буџетски корисници ги доставува главните насоки за  подготовка на 
финансиските планови; 
 - општинските буџетски корисници ги доставуваат своите финансиски планови до градоначалникот, и
 - градоначалникот го доставува предлог буџетот до Советот на општината.

Буџетот за наредната година го донесува Советот на општината најдоцна до 31 декември во тековната година. 
Неговата форма и содржина однапред се определени во буџетскиот циркулар кој го издава Министерството за 
финансии. 1



Објаснување на поимите :

Буџет на општините е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги 
вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и 
буџетот на самофинансирачки активности;

Основен буџет е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот 
за финансирање на основните надлежности на буџетските корисници;

Буџет на донации е годишен план на приходите од донации и одобрените средства кои се 
користат строго наменски и согласно со договор склучен со донаторот;

Буџет на дотации е годишен план на приходите од дотации и одобрените средства кои се 
користат за финансирање на надлежностите на општината, за финансирање конкретна 
намена, надлежност, програми и инвестициони проекти;

Буџет на самофинансирачки активности е годишен план на приходите од активностите на 
буџетските корисници, односно единките корисници кои се дополнителни на основните 
активности дефинирани со закон и на одобрените средства;

Преземени обврски се обврски кои произлегуваат од склучени договори, нарачки и други 
документи кои предизвикуваат обврски за плаќање во некој иден период;

2



Приходи се даноци и други задолжителни плаќања утв  рдени со закон, приливи кои 
произлегуваат од сопственост на средства (камата, дивиденда, закупнина и слично), 
надоместоци за дадени добра или услуги, подароци, донации, субвенции и трансфери;

Расходи се сите плаќања (одливи) од буџетите за одобрени намени освен отплатата на 
главнината на заемите;

Донации се неповратни средства добиени од влади на други држави или меѓународни 
организации, како и од домашни или странски правни или физички лица кои се користат за 
тековни или капитални расходи, согласно со условите и намените договорени со донаторот;

Дотации се трансфери од Буџетот на Република Македонија до буџетот на општината;

Заеми се повратни средства добиени по основа на задолжување кај домашни и странски 
заемодавачи, согласно со критериумите, постапките и со условите пропишани со закон;

Локален данок е данок за кој општината ја утврдува висината на стапката   во рамките 
определени со закон; 

Локална такса е паричен надоместок за услугите и правата кои општинските органи ги даваат 
на правни и физички лица, чија висина ја утврдува општината во рамките определени со закон;

Локален надоместок е паричен надоместок за покривање на трошоците поврзани со услуги 
кои општинските органи ги даваат на правни и физички лица, чија висина ја утврдува 
општината во согласност со закон;
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Основен Буџет – приходи во основен буџет 

1
 
 Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа “Сл. весник 
на Р Македонија” бр.61/04 од 13.09.2004 година чл.4

Структура на Буџетот на општина Струга

Приходи во Буџетот на општина Струга за 2017 година

Даночни приходи 
211.260.000

Трансфери 
122.000.000

Капитални 
приходи 

55.290.000

Вкупен 
основен 

буџет 
395.031.000

53,48%

1,64%14,00%

30,88%

Извори на финансирање 
на општината Струга  се:  
- сопствени извори на 

приходи,
-  дотации на средства од 

Буџетот на Република 
Македонија и од буџетите 
на фондовите и задолжувањето. Вредностите на 

средствата во 
водичот се 

наведени во денари
Донации 
4.718.900  

Буџет на општина Струга

Основен буџет 
395.031.000 

Дотации 
459.692.000

Самофинасирачки 
активности 14.062.000  

Вкупно 
873.503.900

4

Неданочни 
приходи 
6.481.000Даночни приходи

Во даночни приходи влегуваат локалните даноци 
утврдени со закон и тоа:
- данок на имот;
- данок на наследство и подарок утврден со 
закон;
- данок на промет на недвижности и
- други локални даноци утврдени со закон;



%
.1

. данокбуџет
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Во неданочни приходи влегуваат:

- административните такси кои се плаќаат за списи и дејствија кај органите на општината;

- 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила од авто-одговорност; 

- Останати неданочни приходи и такси;

Во капитални приходи влегуваат :

- Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на РМ;

- Надоместоци за експлоатација на минерални суровини;

- Надоместоци за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;

- Надоместоци за концесии за користење на води за производство на електрична енергија;

- Приходи од надомест за долготраен и времен закуп на градежно земјиште; 

- Надомест за геолошки истражувања; 

- Други надоместоци за права и концесии;



Трансфери 
Износот на трансферите кои ги прави централната власт кон Општина Струга а кои влегуваат во основниот 
буџет и се однесуваат на :

 
Трансфери од буџетите и фондовите

-

-

 
Дотации на општината од Приход од ДДВ 4.5 %  од вкупно наплатениот данок на додадена вредност 
остварен во претходната фискална година а  врз основа  на утврдена методологија за распределба. 

Капитални трансфери од други нивоа на власт

- 
3% од персоналниот данок на доход на лични примања од плати од физички лица наплатен во 
општината во која се пријавени со постојано живеалиште и престојувалиште 

Приходи од самофинасирачки активности 
Се однесуваат на дел од неданочните приходи кои ги оствариле и генерирале образовни институции, 
градинки , ученички домови и приходи остварени од закупнини на објекти :
-

 
Такси за дипломи, сертификати испити и други образовни такси;

-
 

Средства за екскурзии;

-
 

Целодневна и претшколска грижа;

-
 

Закупнини од објекти и општински имот;

Корисници на овие средства се институциите кои ги оствариле а во согласност со одлуките и прописите на 
општината. 

Блок дотациите кои се трансферираат за Образование се наменети за основање, финансирање и 
администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, 
организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови

Вкупни блок дотации
453.800.000 ден.

Социјална заштита
18.000.000 ден.

Средно образование
129.000.000 ден.

Основно образование
306.800.000 ден.

Блок дотации во 
општина Струга
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материјал и ситен инвентар 1.898.000 ден.     

    
     

Вкупно  блок дотации  основно образование 
306.800.000 ден.   

Основно Образование 

други оперативни расходи 501.000 ден.

Комунални услуги, греење 15.104.000 ден. 
договорни услуги (транспорт и др) 3.522.000 ден. 

поправка и тековно одржување 1.375.000  ден.    

Течни горива 5.100.000 ден.     
   Електрична енергија 2.300.000 ден.     
Цврсти горива 1.100.000 ден.     

Блок Дотации 

Приходи од дотации

Надвор од средствата од блок дотациите општина Струга 
за спроведување на образовниот процес во текот на 2017 

година во основното образование планира да исплати 
сопствени средства кои се наменети за:

Вк
уп

но
 8

.5
00

.0
00

 д
ен

.  
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Блок дотациите кои се трансферираат за Образование се наменети за основање, финансирање и 
администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со 
закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови.

Плати
284400000 ден.
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Средно образование
Вкупно блок дотации во средно образованиe 129.000.000 ден.

Плати 96.527.888 ден. Плати 96.527.888 ден.

Комунални услуги, греење 4.605.000 ден.    

Mатеријал и ситен инвентар 600.000 ден.     

Поправка и тековно одржување 1.875.000 ден.     

Договорни услуги (транспорт и др) 24.586.112 ден.    

Други оперативни расходи 456.000 ден.     

Капитални расходи  350.000 ден.

Блок дотација општина Струга добива и од Министерството за труд и социјална политика а средствата се 
наменети за функционирање на детските градинки „Сонце“ и „Пеперутка“. Покрај овие средства општина 
Струга од сопствени извори дополнително вложува во унапредување на условите во градинките. 

Плати за 
вработени

Привремени 
вработувања

Наменска Дотација
Претставува трансфер на средства кој се однесува на плати за вработените во Територијалната Противпожарна 
Единица Струга  во износ од 5.892.000, општина Струга за функционирање на ТПЕ – Струга издвојува и сопствени 
средства во износ од 3.660.000 денари. 

Приходи од Донации 

Донациите во финансиски средства претставуваат приход на буџетот на општината. Донациите во ствари 
се евидентираат во имотот на општината. Намената и начинот на користење на донациите се регулираат со 
договор меѓу донаторот и градоначалникот, за што претходно согласност дава советот на општината.

14.600.000 ден.М
ТС

П
 Г

ра
ди

нк
и 

2.000.000 ден. 1.400.000 ден.

18.000.000 
ден. 

Вкупно: 

Греење и 
материјални 

трошоци



19.100.000 
ден.

5.000.000
ден.1.050.000 

ден.

50.000 
ден.
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Расходи во Буџетот на општина Струга за 2017 година

Капитални трошоци на општината

Набавка на информатичка и друга опрема 

Купување мебел 

Експропријација на земјиште за реализација на 
урбанистички планови и набавка на софтвер за 
потреби на општина Струга 

Набавка на возила и камиони за ЈП Комунално  

Основно образование 

Плати и надоместоци од плати 284.400.000 ден.

Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт 23.815.000 ден. 

Материјали и ситен инвентар

Поправки и тековно одржување на школи

Договорни услуги ( влегува и превозот на учениците) 

284.400.000 
ден.

23.815.000 
ден.

1.750.000 ден.

4.033.000 ден.

2.631.000 ден.

435.000 ден.

Вкупно 
318.126.000 

ден.

Вкупно
25.200.000

ден.



Комунални услуги, 
греење, комуникација 

и транспорт 
2.788.000 ден.

Други тековни 
расходи 

323.000 ден.

Патни и дневни 
расходи 50.000 ден.
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Плати и 
придонеси 
од плати 
14.600.000 ден.

Материјали и 
инвентар

4.933.000 ден.

Капитални 
расходи
 4.110.000 
ден.

Поправки и 
одржување

1.043.000 
ден.

Договорни 
услуги  
28.816.112 
ден.

Плати и 
надоместоци 

96.527.888 
ден.

Патни и дневни 
расходи 

225.900 ден.

Тековни расходи 866.000 ден. 

Поправки и тековно 
одржување на школи 

3.025.000 ден.

Капитални расходи 
524.000 ден.

Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт 

4.605.000 ден.

Вкупно
30.500.000 

ден.

Детски градинки

Средно образование 

Материјали и ситен инвентар 884.000 ден.

Вкупно 
135.473.900 

ден.

Покрај средствата од 
блок дотациите, 
општина Струга 
доделува дополнителни 
средства од основниот 
буџет кои се наменети за 
основното и средното 
образовани како и за 
детските градинки. Овие 
институции остваруваат и 
дополнителни приходи по 
основ на  донации и 
самофинансирачки 
активности
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Плати и надоместоци од плати 

Субвенции и трансфери 

Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт

Договорни услуги/Осигурување

Оперативни расходи 

Купување опрема

Поправки и тековно одржување 
   

5.892.000 ден.

2.770.000 ден.

550.000 ден.

160.000 ден.

100.000 ден.

30.000 ден.

30.000 ден.

1.060.000 ден.

Совет на општина 

Противпожарна заштита

Плати и 
надоместоци од плати

Резерви

Стоки и услуги

Капитални расходи

6.666.000 ден.

950.000 ден.

1.990.000 ден.

1.000.000 ден.
Вкупно 

10.606.000 
ден.

Материјали и ситен инвентар 

Вкупно 
10.592.000

денари



1. Плати 1.301.000 ден.
2. Резерви 700.000 ден.

3. Стоки и услуги 2.190.000 ден.
4. Трансфери кон здруженија на граѓани 

и  организации кои обезбедуваат 
социјални услуги и трансфери при 

пензионирање 4.080.000 ден.
5. Социјални бенефиции 400.000 ден.

6. Купување опрема 60.000 ден.

1 2

3

4
5 6

12

Стоки и 
услуги 

31.525.000 
ден.Субвенции и 

трансфери 
20.000.000 

ден.

Плати и 
надоместоци  
84.190.000 ден.

Општинска 
администрација

Вкупно 
135.715.000 

ден.

Градоначалник

Вкупно 
8731000 

ден.
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Поттикнување на развојот на туризмот

Поддршка на локалниот економски развој

 Уредување на простор во 
рурални подрачја 

Урбанистичко планирање

Вкупно 
24.000.000 

ден.

Геодетски и 
катастарски 

услуги 1.500.000 ден.

Ажурирање на 
урбанистичките 
планови 
на градот 
2.000.000 ден.

Учество во проекти 
финансирани од 
надворешни донатори 
6.500.000 ден.

Стоки и 
услуги 

100.000 
ден.

Изработка на 
градежно 
техничка 

документација 
300.000 

ден.

Промотивен
материјал
1.300.000 

ден.

Уредување на улица и парк во с. 
Ливада - партерно уредување на 

плоштад и шеталиште 

Учество на саеми
500.000 ден.

Репрезентација
200.000

ден.

Рушење на 
дивоградби 
и руинирани 

објекти 
300.000 ден.

Вкупно 
7.700.000 

ден.

Вкупно 
3.800.000 

ден.

Вкупно 
6.900.000 

ден.
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Одржување на урбана опрема 

Јавна Чистота

Набавка на клупи 
канти и патокази

Крпење 
ударни 
дупки и 
зимско 

одржување

Градежни работи 
за изградба на 

водоснабдителни 
системи

Градежни 
работи за 

изградба на 
јавно 

осветлување  

Хортикултурно 
уредување на 

зелени површини 
(трансфер кон 
ЈП Комунално)

Чистење и метење на 
јавни површини 
(трансфери кон: 

ЈП Комуналнo
ЈП Хигиена - Лабуништа, 

ЈП Октиси  
ЈП Делогожда)        

Изградба на јавно осветлување

Системи за водоснабдување

Вкупно 
17.000.000

ден.

Вкупно 
24.000.000 

ден.

Вкупно 
14.000.000 

ден.

Вкупно 
10.600.000 

ден.

Вкупно 
6.000.000 

ден.

Вкупно 
1.000.000 

ден.

Одржување паркови и зеленилоОдржување на локални патишта и улици 



Проектна 
документација 
2.000.000 ден.

Изградба и реконструкција на локални 
улици и патишта

Кејови, тротоари и улици 
во старо градско јадро 

21.400.000 ден.

Реконструкција на 
мостови 8.500.000 ден.

Јавно осветлување 

Одржување на осветлување 
и новогодишно украсување  
2.000.000 ден.

Вкупно 
71.900.000 

ден.

Вкупно 
24.000.000 

ден.
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Асфалтирање на улици и 
кружни текови  
40.000.000 ден.

Сообраќајни студии
3.000.000 ден.

Изградба на сообраќајна сигнализација 

Поставување на сообраќајни 
табли и знаци 
2.000.000 ден.

Хоризонтална сигнализација
2.000.000 ден.

Фазна изведба на 
канализациона мрежа 

5.000.000ден.

Изградба и одржување на системи за 
одведување и пречистување на отпадни води

Електрична енергија 
22.000.000 ден.

Вкупно 
7.000.000  

ден.

Вкупно 
6.000.000 

ден.

Градежна 
документација 
за канализациона 
мрежа 1.000.000 
ден.
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Услуги за заштита на 
води, реки и езера - 
чистење на крајбрежје 
2.000.000 ден.

Трансфери до 
спортски клубови и 
организирање на 
школска фудбалска 
лига
1.000.000 ден.

Учество во 
организација на 
културни 
манифестации  
1.450.000 ден.

Трансфери 
кон здруженија 
од култура и 
манифестации 
1.000.000 
ден.

Реконструкција 
на објекти 
1.500.000 ден.

Подготовка на проекти за 
заштита и Еколошки 

елаборати 300.000 ден.

Поставување на 
информативни табли 
560.000 ден.

Дезинфекција 
дезинсекција и 

дератизација 
800.000 ден.

Заштита на животна средина и природа

Културни манифестации и творештво 

Расходи за 
репрезентација 

550.000 ден.

Спорт и рекреација 

Одржување и 
уредување на 
депонија за отпад 
и чистење на диви 
депонии
6.000.000 ден.

Уредување на градежно земјиште

Изградба на депонии за отпад 

Вкупно 
3.660.000 

ден.

Вкупно 
3.000.000 

ден.
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На територија на општина Струга во служба на граѓаните работат 5 јавни претпријатија и тоа :
-ЈП „Комунално“ – Струга
-МЈП „ПРОАКВА“ – Струга
-ЈП „Хигиена“ – с. Лабуништа
-ЈП „Октиси“ – с. Октиси
-ЈП „Делогожда“ – с. Делогожда

Од буџетот на општина Струга за јавна чистота и одржување на зелени површини, 
на сметките на јавните претпријатија за 2017 година е предвидено да се префрлат вкупно  16.600.000 
денари. 
Во јавните претпријатија работат вкупно 435 вработени и тоа : 

-ЈП Комунално – 153 вработени
-МЈП „Проаква“ – 260 вработени
-ЈП „Хигиена“– 16 вработени
-ЈП „Октиси“ – 3 вработени
-ЈП „Делогожда“ – 3 вработени

Јавни претпријатија 

Општина Струга активно ги вклучува своите граѓани во подготовката на буџетот на општината преку 
организирање на  Буџетските форуми  . 
На буџетскиот форум кој што се одржа во ноември 2016 година граѓаните има можност да ги проследат и 
продискутираат програмите и проектите кои се предвидени со Буџетот за 2017 година и истите  одлучија 
дека најприоритетна програма која што треба да се реализира во 2017 година е програмата за Локален 
економски развој. 

Граѓанско учество во подготовка на буџет



Општина Струга од 27.10.2010 година функционира со блокирана сметка во корист на Република 
Македонија Министерство за финансии - Скопје за долг кој се однесува на кредит земен во корист на МЈП 
„ПРОАКВА“  за изградба на водоводна мрежа во општините Струга и Охрид. 
Од вкупно искористени средства 8 милиони евра се кредит кој се однесуваа на општина Охрид додека 4 
милиони евра се грант доделен на општина Струга кој не е дел од овој кредит, и покрај тоа сметката на 
општина Струга е блокирана. 

Вкупно 2.001.280 €

Присилно наплатени средства

ГО
Д

И
НА 2010  207.650 €

2011  205.164 €

2012  186.888 €

2013  428.252 €

2014  344.860 €

2015  198.722 €

2016  328.844 €

2017  100.900 €

Врз основа на судско решение донесено од страна на 
Основниот Суд – Струга на 17.04.2012 година Општина 
Струга е ограничена со рамка за месечен износ на 
плаќања од 16.693.500 денари или околу 273.000 евра 
како износ кој е неопходен за вршење на дејноста и 
задачите на општина Струга. 
Од сметката на општина Струга заклучно со 30.03.2017 
година присилно е наплатен износ од 122.078.150 
денари или околу 2 милиони евра. Или по години : 
Бесправно земените средства Општина Струга ќе ги 
наменеше за развојни проекти, услуги и активности во 
интерес на подобрување на животот на жителите на 
општина Струга.
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Рамка за плаќања и блокада на средства



Главни Проекти за 2017 година

Oсветлување на ‘’црните точки’’ во Општина Струга

Инфраструктури инвестиции за канализациона мрежа
Во 2017 се предвидени следните инфраструктури интервенции :
- Примарна канализација во с. Франговово вредност од 260.000 евра.
- Изградба на транзитен цевковод за фекални одводи во населните места Ложани , Биџево Ливада , 
Делогожда, Корошишта и  Џепин во износ од  950.000 евра 
- Секундарна канализациона мрежи во населените места Ложани, Ливада и Корошишта во износ од 
490.000 евра .

Проектот предвидува изградба на објект со вкупно 13 
училници, 5 административни канцеларии и една сала за 
состаноци со вкупна површина околу 1.300 м2. Со овој 
проект ќе се реши проблемот од недостиг на училишни 
простории и подобрување на условите за децата. 
Изградбата на овој објект е резултат на успешната соработка 
меѓу Општина Струга и Општина Бујукчекмеџе, Инстанбул. 

Изградба на нов објект во ОУ Браќа Миладиновци Струга

Oсветлувањето на ‘’црните точки’’ во Општина Струга е важен проект предвиден за 
реализација во текот на 2017 во областа на безбедноста на патиштата. Веќе се обележани 
таканаречените  црни точки на локации каде што е констатирани дека се случуваат повеќе соo
браќајни незгоди, На овие места ќе се поставуваа нови канделабри според најновите 
стандарди во сообраќајот. Конкретно, на кружниот тек кај „Евро Хотел“ ќе се поставува 1 
канделабра, на раскрсницата „Евро Хотел“ – магистрален пат Струга –  Ќафасан ќе се 
потставуваат 6 канделабри, на раскрсницата кај с. Мислешево ќе се поставуваат исто така 6 
нови канделабри.
 Целосно ќе се осветли потегот од новиот кружен тек до мостот на магистралниот пат со 5 нови 
канделабри. Патот Долна Белица- Велешта исто така ќе се осветли со 6 нови канделабри. 
Што се однесува на влезот од градот, од страна на Ќафасан, односно с. Теферич кај 
таканареченото место ‘’Бензинска Пумпа’’ ќе се инсталира нова мрежа за осветлување 
составена од 11 канделабри. Повеќе од овие патни правци не се во ингеренции на општина 
Струга, но истата смета дека ова инвестиција е итно потребна за градот и за безбедноста на 
своите граѓаните.

2.932.000 
денари

Вредност на 
инвестицијата 

Вредност на 
инвестицијата: 

390.522 €
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За продолжување
 на овој проект 
општина Струга ќе 
обезбеди 
183.000 денари

Пешачки и велосипедски патеки

Поставување на туристички инфо центар
Детски градинки во: Лабуништа, Ливада, 
Радолишта, Велешта и  Драслајца
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Изградба на велосипедска патека и 
поставување на тротоари до две 
туристички дестинации : манастирот Св. 
Богородица во село Радожда и  
Базиликата во село Радолишта.

Општина Струга оваа година има доделено 
средства и за поставување на туристички инфо 
центар на новото шеталиште, во близина  на 
мостот на поезијата. Овој пункт ќе обезбеди 
информации за туристите во текот на цела 
година и ќе служи за промовирање на главните 
туристички места и културните вредности на 
градот. 

Од страна на владата на Јапонија доделени се 
63.676 евра за рехабилитација на училишната 
зграда на основното училиште Св. Климент 
Охридски од селото Драслајца Општина Струга. 
Со овој проект се  доделуваат финансиски 
средства за целосна замена на вратите и 
прозорците на училиштето, како и инсталација 
на аларми системи за противпожарна заштита, 
со цел да им се овозможат соодветни услови за 
настава на учениците.

Во текот на 2016 година општина Струга спроведе проект 
финансиран од страна на UNDP Македонија во соработка 
со Министерството за труд и социјална политика и 
Агенцијата за вработување преку кој се отворија 5 
центри за ран детски развој во рурални населени места 
на територија на општина Струга и за истите беа 
ангажирани 10 невработени лица. Овие центри се 
отворија во селата: Велешта, Делогожда, Радолишта, 
Лабуништа и Драслајца. Во овие центри згрижени се 220 
деца од предучилишна возраст по 4 часа во текот на 
денот ( 120 женски и 100 машки). По завршување на 
проектот, поради потребата за продолжување со работа 
на градинките општина Струга одвои финансиски 
средства од нејзиниот основен буџет за продолжување 
на работата на овие градинки во текот на 2017 година,  со 
можност за понатамошно продолжување и постојано 
ангажирање на вклучените лица.

Проект за рехабилитација на Основното 
Училиште Свети Климент Охридски во 

село Драслајца

Вредност на 
инвестицијата : 

63.676 €



Вредност на 
инвестицијата : 

2.100.000  ден.

Поставување на нови плочки на горниот 
и долниот кеј на реката Црн Дрим , 
изградба и поставување на ново 
осветлување , санација на долниот кеј 
на реката Црн Дрим и санација на два 
моста 
(чаршискиот мост и мостот на поезија)

Изградба на дополнителни простории за детската градинка во Струга

Реконструкција на котларата за греење во ОУ Браќа Миладиновци Струга
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 Општина Струга новата туристичка сезона ќе 
ја дочека во ново светло. Целосно ќе бидат 
реконструирани двата кеја на реката Црн 
Дрим, ќе биде поставено ново осветлување  и 
ќе биде санирано свлечиштете на долниот кеј 
на реката Црн Дрим. Исто така ќе бидат 
санирани Чаршискиот мост и мостот на 
поезијата.

Во првата половина на 2017 година започна изградбата на дополнипростории за детската 
градинка “Сонце” во Струга со цел да се зголемат капацитетите за згрижување на децата од 
предучилишна возраст. Овој проект ќе се спроведува во соработка со Фондацијата 
отворено општество Македонија во рамките на концептот Општина по мерка на граѓаните. 
Овој проект ќе биде реализиран со кофинансирање од страна на Фондацијата отворено 
општество Македонија во износ од 1.100.000 денари и општина Струга  во износ од 
1.100.000 денари. Овој проект беше избран како приоритет од страна на граѓаните во 
проектниот форум кој се одржа во 2016 година и со реализирањето на  истиот ќе се реши  
долгогодишниот проблем од немање на доволно простор за згрижување на деца од пред 
училишна возраст.

Ќе се изврши реконструкција на котларата во ОУ Браќа Миладиновци Струга 
со замена на грејните котли со нови. Исто така ќе се изврши замена и 
реконструкција на целосната инсталација во котларата.

Вредност на 
инвестицијата : 

2.200.000 ден.




