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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Буџетскиот календар за 
подготовка и донесување  на Буџетот на 

општина Струмица за 2010 година 
 
 1. Се објавува Буџетскиот календар 
за подготовка и донесување  на Буџетот на 
општина Струмица за 2010 година,  

донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
    Број 08-2902/2          Градоначалник 
    18.05.2009 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

..................................... 
 191. 
 Врз основа на член 27 точка 4 и 5 
од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ’ број 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Струмица, Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на  15.05.2009 година, донесе 

 
 

Буџетски календар 
за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Струмица за 2010 година 
 

Можен датум Б у џ е т с к и     а к т и в н о с т и Одговорност 
Април-мај 

2009 
Советот на општината донесува Буџетски 
календар 

Совет на општина 
Струмица 

Мај - јуни 
2009 

Совет на општината усвојува развојни 
документи 

Совет на општина 
Струмица 

 
 

1-30 
09/09 

Министерот за финансии подготвува буџетски 
циркулар во кој се содржани главните насоки за 
изготвување на Пред- лог-буџетите за наредната 
година и висината на дотациите на Буџетот на РМ, 
кој им го доставува на општината 

Чл.21 од Законот на 
Буџетите (“Сл.весник на 
РМ’бр.61/04); чл. 27 
ст.1 и 2 од Законот за 
финансирање на ЕЛС 
(“Сл.весник на РМ” 
бр.61/04) 

 
05/10/ 
2009 

Градоначалникот и Секторот за финанси 
и буџет се состануваат за да ги одредат 
приоритетите и одредбите на буџетот за 
наредната година 

Градоначалникот,  
Секторот за финан- 
сирање и буџет 

 
 

10/10/ 
2009 

 
Буџетските информации со формуларите за 
буџетските побарувања со упатства се 
доставуваат со другите сектори и сите 
општински буџетски корисници заедно со писмото 
од Градоначалникто за зацртаните одредби 

 
Сектор за финанси- 
рање и буџет 
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20/10/ 
2009 

Градоначалникот подготвува предлог план на 
програми за развој усогласен со насоките од 
Циркуларот и истиот го доставува на одобрување 
до Советот 

Градоначалник 

 
25/10/ 
2009 

Проценката на трошоците и изготвените 
програмски активности за наредната бу- 
џетска година се враќаат во Секторот за 
финансирање и буџет од останатите сек- 
тори и општинските буџетски корисници 

 
Раководители на сек- 
тори Буџетски ко- 
рисници 

 
30/10/ 
2009 

a. Се собираат буџетските барања 
b. Барањата се анализират усогласуваат 
в. Се изготвува билансот на приходи 
г. Се изготвува билансот на расходи 

 
Сектор за финанси- 
рање и буџет  

15/11/ 
2009 

Советот  го одобрува предлогот на планот на 
програмите за развој  и тој станува составен дел 
на Предлог-буџетот 

Совет на општина 

 
Ноември 

2009 

Градоначалникот ги разгледува и одобру- 
ва предложените предлог-буџетски пресметки и го 
одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот 
за финансирање и буџет 
 

 
 
Градоначалник 

 
 

Ноември 
2009 

а. Предлог-буџетот се доставува до Со- 
    ветот на општината 
 б. Се одобрува содржината на Предлог- 
     буџетот и се дава на достапност на  
     јавноста; и 
 в. Се одржуваат јавни расправи 

 
 
Градончалник 

Декември 
2009 

До Советот се доставува конечен Пред- 
лог - буџет од страна на градоначалникот 

Градоначалник 

Декември 
2009 

Се води расправа во телата на Советот на 
општината 

Комисија за буџет и 
финансии 

 
 

Декември 
2009 

1.Седница на Советот на општината за  
    Донесувае на Буџетот за наредната год 
2. Доколку Советот не го усвои  
   Буџетот се донесува Одлука за времено 
   финансирање согласно чл.28 ст.2 од 
   Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. 
   весник на РМ”бр.61/04) 

 
 
Совет на општина 
Струмица 

 
 
 
 Буџетскиот календар влегува во 
сила по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
 Бр. 07-2902/1   Советна општина Струмица       
 15.05.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за отпис и 
расходување на  основни средства и ситен 

инвентар сопственост на Општина 
Струмица 

 
 
 1. Се објавува Одлуката   за отпис и 
расходување на основните средства и 
ситен инвентар сопственост на Општина 
Струмица,  донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
   Бр. 08-2924/2                Градоначалник 
   18.05.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев  с.р. 

.................................. 
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 192.  
 Врз основа на член 34 од 
Правилникот за сметководство за буџетите 
и буџетските корисници („Сл. весник на РМ” 
бр. 28/03)  и член 20 од Статутот на 
општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за отпис  и расходување на основни 
средства и ситен инвентар  

сопственост на Општина Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши отпис и 
расходување на основните сретдства и 
ситен инвентар сопственост на Општина 
Струмица . 

Член 2 
 Отписот и расходувањето на 
основните средства и ситен инвентар се 
врши на предлог на Комисијата за вршење 
на попис на основните средства и ситен 
инвентар за 2008 година, поради нивна 
дотраеност или неупотребливост. 
 

Член 3 
  
 Бројот и видот на отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар се утврдува по спецификација, 
која е составен дел на оваа Одлука и 
нивната вкупна сегашна  вредност е во 
висина од  54.137 денари. 
 

Член 4 
  
 Отпишувањето и расходувањето на 
основните средства и ситниот инвентар ќе 
го изврши Комисија составена од 5 (пет) 
члена , која на предлог на Градоначалникот 
ќе ја именува  Советот на општина 
Струмица 
 

Член 5 
 Комисијата ќе изврши увид во 
фактичката состојба на основните средства 
и ситниот инвентар кои се предлага за 
отпишување и расходување. 
 Комисијата ќе утврди како  да се 
постапи понатаму  со отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар ( дали истите да се оттуѓат по пат 
на продажба, се употребат за друга намена 
за потребите на Општината  или се 
уништат и исфрлат во отпад). 
 За својата работа Комисијата е 
должна да состави записник и истиот да го 

достави до Градоначалникот на општина 
Струмица. 
 

Член 6 
 Донесувањето на оваа Одлука ќе 
значи: 

- право на евидентирање на 
паричната вредност која би се 
стекнала со евентуална 
продажба на некои основни 
средства и ситен инвентар  и на 
основните средства и ситен 
инвентар што Општината ќе ги 
употреби за друга намена за 
свои потреби  во Буџетот на 
општина Струмица и  

- право на отпишување на 
утврдената вредност на 
основните средства кои ќе се 
уништат и фрлат во отпад од 
Буџетот на општина Струмица. 

  
 Правото на евиденција и 
отпишување на паричната вредност  ќе ја 
спроведе Секторот за финансии и буџет на 
општина Струмица. 
  

Член 7 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
       
 Бр. 07-2924/1  Совет на општина Струмица 
 15.05.2009 год.              Претседател, 
  Струмица               Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

времено користење на опремата на „Детски 
град” Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање 
на времено користење на опремата на 
„Детски град” Струмица донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
      Бр. 08-2926 /2          Градоначалник 
      18.05.2009 год.      на општина Струмица 
      С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.......................... 
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 193. 
 Врз основа на член 67 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ”број 5/02) и член  20  и член 101 од 
Статутот на општина  Струмица – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/ 06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на  
15.05.2009 година, донесе 
 

О д л у к  а 
за давање на времено користење на 
опремата на “Детски град”  Струмица 

 
Член  1 

 Со оваа Одлука се одобрува 
користењето на опремата и управувањето 
со  “Детски град” – Струмица,  лоциран во 
Градскиот парк -  Струмица, да се издаде 
под закуп на времено користење и 
располагање на друго правно или физичко 
лице. 

Член  2 
 

 Изборот на правното или физичкото 
лице да го изврши Комисија формирана од 
Советот на општината,  по пат на јавно 
наддавање со распишување на оглас. 
 

Член  3 
 

 Рокот за кој ќе биде дадено 
користењето на опремата и управувањето 
е 4 години. 
 Надоместокот определен по јавното 
наддавање ќе се плаќа во месечни, 
односно годишни ануитети за користење на 
опремата. 

Член 4 
 ЈПКД “Комуналец” Струмица ќе 
продолжи со управување и користење на 
опремата во “Детскиот град”  до изборот на 
правното или физичкото лице од член 1 од 
оваа Одлука. 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
  Бр.07-2926/1  Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
  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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 

гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за висината на 
надоместокот за работа на Комисијата за 
утврдување на пазарната  вредност на 

недвижен имот 
 

 
 1. Се објавува  Одлуката за 
висината на надоместокот за работа на 
Комисијата за утврдување на пазарната  
вредност на недвижен имот донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2928/2              Градоначалник 
  18.05.2009 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

............................ 
  
 194. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за висината на надоместокот  за работа 

на Комисијата за утврдување на 
пазарната вредност  на недвижениот  

имот 
 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува  
висината на надоместокот за работа на 
Комисијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижениот  имот и тоа : 
 
 - за надомест на членовите на  
 Комисијата ................нето ... 100,оо денари 
-за трошкови на Општината.. 200,оо денари 
 

Член 2 
 Надоместокот за работа на 
Комисијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот ќе го 
обезбеди подносителот на барањето со 
уплата на 500,оо денари на уплатна сметка 
840-166-03390 која се води во Трезорот на 
РМ. 
 

Член 3 
 Исплатата на надоместокот на 
членовите на Комисијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижениот  имот, 
ќе се изврши по поднесувањето на 
Извештај од страна на Комисијата на крајот 
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од  месецот за бројот на предметите 
работени во текот на тековниот месец. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр. 07- 2928/1 Совет на општина Струмица 
 15.05.2009 год.           Претседател, 
 Струмица            Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

определување на надоместок за учество во 
работата на работните тела на Советот на 

општина Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
определување на надоместок за учество во 
работата на работните тела на Советот на 
општина Струмица донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2929 /2          Градоначалник 
 18.05.2009 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................... 
 195. 
 Врз основа на член  62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл.весник број  
5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл.гласник на 
општина Струмица број 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 15.05.2009 година, донесе  

 
О  д  л  у  к  а 

за определување на надоместок за 
учество во работата на работните тела 

на Советот на општина Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се определува 
надоместокот за учество во работата на 
работните тела на Советот на општина 
Струмица. 

Член 2 
 

 Надоместокот за учество во  
работата на  работните тела за членовите 
што не се вработени во општинската 
администрација изнесува  500 денари. 
  

 
Член 3 

 Надоместокот утврден во 
претходниот член од оваа Одлука,  ќе се 
исплатува од Буџетот на општина 
Струмица. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2929/1    Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.    П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за начинот на 
користење на просториите во Дом на АРМ 

во Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за  начинот 
на користење на просториите во Дом на 
АРМ во Струмица донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2930/2           Градоначалник 
  18.05.2009 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
  
 196. 
 Врз основа на член 62 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ” бр. 5/020) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 
  О  Д  Л  У  К  А 
за начинот на користење на просториите 

во  Дом на АРМ во Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува 
начинот на користење на просторот во 
зградата на Дом на АРМ Струмица од 
страна на   невладини организации, 
здруженија на граѓани и други непрофитни 
организации. 
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Член 2 

 Просториите во зградата на Дом на 
АРМ ќе се користат  без плаќање на 
надоместок. 

Член 3 
 Градоначалникот на општина 
Струмица ќе ги донесе Правилниците за 
начинот на користење на просториите во 
зградата на Дом на АРМ во Струмица. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр.07 -2930/1  Совет на општина Струмица 
 15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на урбанистичкиот план вон населено 
место Вадоча локалитет м.в. Тилци 

 
 1. Се објавува  на Одлуката за 
донесување на урбанистичкиот план вон 
населено место Вадоча локалитет м.в. 
Тилци донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2931/2                Градоначалник 
  18.05.2009 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................ 
 197. 
 Врз основа на член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст(„Сл. весник на РМ” 24/08) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица-
пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица “ бр. 5/06),  Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на  
15.05.2009 година, донесе 

  
О  д  л  у  к  а 

за донесување на Урбанистичкиот план 
вон населено место Вадоча локалитет 

м.в. Тилци 
 

Член 1 
 Се донесува Одлука за донесување 
на Урбанистичкиот план вон населено 
место Вадоча локалитет м.в. Тилци 

 
Член 2 

 Урбанистичкиот план вон населено 
место Вадоча локалитет м.в. Тилци е со 
површина од  0,6 ха.  
 

Член 3 
 

 Урбанистичкиот план вон населено 
место Вадоча локалитет м.в. Тилци 
се состои од текстуален и  графички дел 
кои се составен дел на оваа Одлука . 
 

Член 4 
 

 Урбанистичкиот план вон населено 
место Вадоча локалитет м.в. Тилци 
се заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот. 
 

Член 5 
 

 Одлуката влегува во сила осмиот 
ден од денот  на објавување во „ Сл. 
гласник на општина Струмица”.  
 
Бр.07-2931/1   Совет на општина Струмица 
    15.05.2009 год.     Претседател, 
        Струмица     Марјан Даскаловски 

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

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлуката за пренесување 
на користењето  и управувањето со водо-
водните системи во населените места 

Дабила, Добрејци, Просениково и Градско 
Балдовци 

 
 1. Се објавува Одлуката за  
пренесување на користењето и 
управувањето со водоводните системи во 
населените места Дабила, Добрејци, 
Просениково и Градско Балдовци,  
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
   Бр. 08-2933/2           Градоначалник 
   18.05.2009 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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



19.05.2009 год.                 Службен гласник  на општина Струмица              бр. 11     стр.  9

 198. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
за пренесување на користењето  и 

управувањето со водоводните системи  
во  населените места Дабиле, Добрејци, 

Просениково и Градско Балдовци 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука, се пренесува  
користењето  и управувањето на  
водоводните системи во населените места 
Дабиле, Добрејци, Просениково и Градско 
Балдовци, сопственост на Општина 
Струмица, на ЈПКД „ Комуналец” Струмица 
без надоместок. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2933/1    Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Решението за именување 
на претседател и членови на Комисијата за 
вршење на отпис на основните средства и 
ситен инвентар сопственост на Општина 

Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за 
именување на претседател и членови на 
Комисијата за вршење на отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Струмица 
донесено  на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
 Бр. 08-2925/2              Градоначалник 
18.05.2009 год.        на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 199.  
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 4 од Одлуката за отпис и расходување 
на основни средсрва и ситен инвентар 
сопственост на општина Струмица,  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 
  

 Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претседател и членови 
на Комисијата за вршење на отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Струмица 

 
 1. За претседател на Комисијата за 
вршење на отпис на основните средства и 
ситен инвентар сопственост на Општина 
Струмица се именува: 

- Комаров Тимо 
        
   2. За членови  на Комисијата за 
вршење на отпис на основните средства и 
ситен инвентар сопственост на Општина 
Струмица се именуваат:  
            -  Борче Хаџиев  

-  Ване Митушев 
            -  Снежана Паљошкова  
            -  Душко Василев 
              
  3. Комисијата ќе изврши увид во 
фактичката состојба на основните средства 
и ситниот инвентар кои се предлог на 
отпишување и расходување, согласно 
предлогот на Комисијата за вршење на 
попис на основните средства и ситен 
инвентар за 2008 година. 
             
  4. Комисијата ќе утврди како  да се 
постапи понатаму  со отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар (дали истите да се оттуѓат по пат 
на продажба, се употребат за друга намена 
за потребите на Општината  или се 
уништат и исфрлат во отпад). 
  
 5. За својата работа Комисијата е 
должна да состави записник и истиот да го 
достави до Градоначалникот на општина 
Струмица. 
 
 6. Ова Решение влегува во сила  по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
   Бр.07-2925/1 Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.          Претседател, 
  С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р е ш е н и е 
за објавување на Решението за именување 
на претседател и членови на Комисијата за 
спроведување на постапката за давање на 

времено користење на опремата на 
„Детскиот град” Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
именување на претседател и членови на 
Комисијата за спроведување на постапката 
за давање на времено користење на 
опремата на „Детскиот град” Струмица 
донесено  на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
Бр.08-2927/2            Градоначалник 
18.05.2009 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р 

................................. 
 200. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(“Сл гласник на општина Струмица” број  
5/06) и член 2 од Одлуката за давање на 
времено користење на ”Детски град 
Струмица”, Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 15.05.2009 
година, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и е 

за именување на претседател и членови 
на Комисијата за спроведување на 
постапката за давање на времено 

користење на опремата на “Детскиот 
град” Струмица 

 
 1. За претседател на Комисијата за 
спроведување на постапката за давање на 
времено користење на опремата на 
“Детскиот град” Струмица се именува: 
  - Кирил Парталов. 
 2. За членови на Комисијата за 
спроведување на постапката за давање на 
времено користење на опремата на 
“Детскиот град” Струмица се именуваат: 
 - Верица Узунова; 
 - Методи Витанов; 
 - Костадинка Шарламанова и 
 - Зоран  Ѓоргиев. 
  
 3. Комисијата ќе има за задача 
согласно член 2 од Одлуката за давање на 
времено користење на опремата на 

“Детскиот град” Струмица  да изврши избор 
на правното или физичкото лице по пат на 
јавно наддавање по распишаниот јавен 
оглас. 
 
 4. Огласот ќе трае 15 дена од  
објавувањето во еден дневен печат и во 
средствата за информирање во општината. 
 
 5. Ова решение влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2927/1    Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

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

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица  

за 2009 година 
 
 1. Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за  изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2009 година 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
  Бр.08-2734 /2               Градоначалник 
 18.05.2009 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................. 
 201. 
 Врз основа на  член  17 став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање – пречистен текст („Сл.весник 
на РМ” број 24/08), и член 20 од Статутот 
на општина  - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица„ број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на  15.05.2009 година, донесе 
 
             П р о г р а м а  

за  дополнување на Програмата  за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2009 

година 
 
 1. Со оваа Програма се дополнува 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 



19.05.2009 год.                 Службен гласник  на општина Струмица              бр. 11     стр.  11

Струмица за 2009 година (“Сл. гласник на 
општина Струмица“  број 16/08) и тоа: 
  
 Во делот  на Програмата под  1  
Планирани активности  по реден број 26 се 
додава нов реден број и тоа: 
 
 „27. Донесување на детален 
урбанистички план за урбан блок број 9 за 
потребите на Владата на Република 
Македонија за изградба на Агроберзата во 
Струмица”. 
 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден  по објавувањето во „Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-2734/3 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 година 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

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

на  Нацрт - урбанистичкиот план вон 
населено место Вадоча  – локалитет м.в. 

„Попово Лозе” 
 

 1. Се објавува  Заклучокот за 
утврдување на  Нацрт урбанистичкиот план 
вон населено место Вадоча – локалитет 
м.в. „Попово Лозе”  донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.05.2009 година. 
 
 Бр. 08-2932/2           Градоначалник 
 18.05.2009 год.   на општина Струмица 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

....................... 
 202. 
 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ” 24/08) 
и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на 
општина Струмица-пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  15.05.2009 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт-урбанистичкиот  

план вон населено место Водоча - 
локалитет место викано  „ Попово Лозе” 
 
 1. Се утврдува  Нацрт  урбанис-
тичкиот  план вон населено место Водоча- 
локалитет место викано „Попово Лозе” со 

вкупна површина од 2,14 ха и со граничен 
опфат и тоа: 
 - од запад – локален пат Вадоча-
Вељуса 
 - од северо- запад северно-западна 
граница на К.П. 1272/2, К.П. 1285, К.П.1284, 
К.П. 1283 , се спушта по северо-источната 
страна на К.П. 1282, К.П.1281, и К.П. 1280. 
 - Од југ - исток   југо-источната 
страна на К.П.1280, К.П.1279, К.П. 1278, 
К.П.1276, К.П. 1275, и К.П. 1273 се до 
локален пат Водоча-Вељуса. 
 
 2.  Нацрт  урбанистичкиот  план вон 
населено место Водоча- локалитет место 
викано „Попово Лозе”  е изработен од 
Друштво за просторни и урбанистички 
планови, инженеринг и друго “Урбан” ДОО 
Штип  со тех. бр. 103/08  и содржи: 
 
-текстуален дел 
-графички приказ. 
 
 3.  Овој Заклучок влегува во сила по 
денот на објавувањето во “Сл.гласник на 
општина Струмица”. 

 
  Бр.07-2932/1  Совет на општина Струмица 
 15.05.2009 год        Претседател,                                          
  Струмица          Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Локалниот акционен план 
- Стратегија за Ромите  и малцинските 

етнички групи  во општина Струмица 2009-
2015 година 

 
 
 1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на    Локалниот   акционен план 
- Стратегија за Ромите  и малцинските 
етнички групи  во општина Струмица 2009-
2015 година,   донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
 
  Бр. 08-2904/2                 Градоначалник 
  18.05.2009 год.         на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 203. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одражана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Локалниот акционен 

план – Стратегија за Ромите и 
малцинските етнички групи во општина 

Струмица  2009 – 2015 година 
 

 1. Се усвојува Локалниот акционен 
план – Стратегија за Ромите и малцинските 
етнички групи во општина Струмица 2009 – 
2015 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
  Бр.07-2904/1  Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Локалниот акционен план 
за  контрола на туберкулозата 2009-2013 

година во општина Струмица 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на    Локалниот   акционен план 
за  контрола на туберкулозата 2009-2013 
година во општина Струмица донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2905/2              Градоначалник 
 18.05.2009 год.        на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

   
 204. 
 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одражана на 15.05.2009 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Локалниот акционен 
план – за контрола на туберкулозата 

2009 – 2013 година, во општина 
Струмица 

 
 1. Се усвојува Локалниот акционен 
план за контрола на туберкулозата 2009 – 
2013 година во општина Струмица. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
  Бр.07-2905/1  Совет на општина Струмица 
 15.05.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот во врска со 
изготвување на Годишните финансиски 

извештаи на училиштата 
 
 1. Се објавува Заклучокот во врска 
со изготвување на Годишните финансиски 
извештаи на училиштата донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
   Бр.08-2775 /2              Градоначалник 
  18.05.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.............................. 
Врз основа на  член 20 од Статутот 

на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица” број  5 
/06), Советот на општина Струмица не 
седницата одржана на 15.о5.2009 година, 
разгледувајќи ги финансиските извештаи со 
Годишните завршни сметки на средните и 
основните училишта во Општината, донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 1. Средните општински училишта и 
основните  училишта од Општината при 
изготвувањето на Годишните финансиски 
извештаи да користат стручна помош од  
Одделението за буџет и сметководство. 
 
 2. При предлагањето на Годишните  
финансиски извештаи училиштата до 
Советот на општината да доставуваат 
детално описно образложение за 
настанатите трошоци и тоа не само во 
апсолутен износ, односно денари, туку 
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трошоците да бидат изразени и во 
количина. 
 3. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во  „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-2775/2 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на СОУ „ Јане Сандански “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансијскиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на СОУ „ Јане 
Сандански “  Струмица  за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
  Бр. 08-2906/2              Градоначалник 
  18.05.2009 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р 

.............................. 
 206. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната саоуправа (“Сл. весник на РМ” 
број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица  - пречистен текст(“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одражана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на СОУ “Јане Сандански” Струмица за 

2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
СОУ “Јане Сандански” Струмица за 2008 
година.. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
  Бр.07-2906/1  Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
  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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на СОУ „ Димитар Влахов “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на СОУ „ 
Димитар Влахов “  Струмица  за 2008 
година донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
 Бр. 08-2907/2            Градоначалник 
 18.05.2009 год.   на општина Струмица 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 207. 
 Вез основа на член  36 од Законот 
за локалната саоуправа (“Сл. весник на РМ” 
број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст(“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одражана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на СОУ “Димитар  Влахов” Струмица  за 

2008 година 
 

 1.Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
СОУ “Димитар Влахов” Струмица за 2008 
година.. 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2907/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
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Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на СОУ „ Никола Карев “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на СОУ 
„Никола Карев“  Струмица  за 2008 година,  
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 Бр. 08-2908/2             Градоначалник 
 18.05.2009 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев   с.р. 

.................................. 
 208. 
 Вез основа на член 36 од Законот 
за локалната саоуправа (“Сл. весник на РМ” 
број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст(“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одражана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на СОУ “Никола  Карев” Струмица за 

2008 година 
 

 1.Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
СОУ “Никола Карев” Струмица за 2008 
година.. 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
  Бр.07-2908/1 Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
  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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Маршал Тито “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 

Годишната завршна сметка  на ОУ 
„Маршал Тито “  Струмица  за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
   Бр. 08-2909/2              Градоначалник 
   18.05.2009 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

............................ 
 209. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Маршал Тито” Струмица за 2008 

година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Маршал Тито” Струмица за 2008 
година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
  Бр. 07-2909/1 Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
  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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Сандо Масев “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „ Сандо 
Масев “  Струмица  за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
    Бр. 08-2910/2              Градоначалник 
    18.05.2009 год.       на општина Струмица 
     С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................... 
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210. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

 
 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Сандо Масев” Струмица за 2008 

година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Сандо Масев” Струмица за 2008 
година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2910/1    Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Видое Подгорец “  

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „ Видое 
Подгорец “  Струмица  за 2008 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
    Бр. 08-2911 /2             Градоначалник 
    18.05.2009 год.      на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
 211. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Видое Подгорец” Струмица за 

2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Видое Подгорец” Струмица за 2008 
година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2911/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Никола Вапцаров “ 

Струмица  за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „Никола 
Вапцаров “ Струмица за 2008 година,   
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
  Бр. 08-2912 /2               Градоначалник 
  18.05.2009 год.         на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

................................... 
212. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
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З  а  к  л  у  ч о  к 
за усвојување на Финансискиот 

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Никола Вапцаров” Струмица за 

2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Никола Вапцаров” Струмица за 2008 
година. 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2912/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Гоце Делчев “ 

Вељуса за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „Гоце 
Делчев “ Вељуса  за 2008 година донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
Бр. 08-2913 /2              Градоначалник 
18.05.2009 год.       на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.................................. 
213. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Гоце  Делчев” Вељуса за 2008 

година 
 

 1.Се  усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Гоце Делчев” Вељуса за 2008 година. 

 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2913/1  Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Герас Цунев” 

Просениково за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „Герас 
Цунев” Просениково за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
 Бр.08-2914 /2               Градоначалник 
18.05.2009 год.       на општина Струмица 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

...................... 
214. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч о  к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Герас Цунев” Просениково за 

2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Герас Цунев” Просениково за 2008 
година. 
  2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2914/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „Св.Кирил и Методи”  

Дабиле за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „ Кирил 
и Методи “  Дабиле  за 2008 година донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2915 /2              Градоначалник 
 18.05.2009 год.        на општина Струмица 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

........................ 
215. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле за 

2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле за 2008 
година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2915/1  Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Даме Груев “ 

Куклиш за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ „Даме 
Груев “ Куклиш за 2008 година донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2916 /2            Градоначалник 
  18.05.2009 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 216. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 2008 

година 
 
 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Даме Груев” Куклиш за 2008 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2916/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОУ „ Маршал Тито “ 

Муртино  за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОУ 
„Маршал Тито “ Муртино  за 2008 година 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
   Бр. 08-2917 /2            Градоначалник 
  18.05.2009 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 217. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ОУ “Мршал Тито” Муртино за 2008 

година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОУ “Маршал Тито” Муртино за 2008 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2917/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансијскиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ОМУ „ Боро Џони” 

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ОМУ „ Боро 
Џони “ Струмица  за 2008 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
   Бр. 08-2918 /2           Градоначалник 
  18.05.2009 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 218. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч о  к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка 
на ОМУ “Боро Џони” Струмица за 2008 

година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ОМУ “Боро Џони” Струмица за 2008 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2918/1    Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ЈОУДГ „ Детска Радост” 

Струмица за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ЈОУДГ 
„Детска Радост” Струмица  за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
   Бр. 08-2919 /2           Градоначалник 
   18.05.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................ 
  
 219. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
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З  а  к  л  у  ч о  к 
за усвојување на Финансискиот 

извештај со Годишната завршна сметка 
на ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица за 

2008 година 
 

 1.Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица за 2008 
година. 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2919/1   Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на Дом за деца и млади 
„Благој Мучето” Струмица за 2008 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на Дом за деца 
и млади „Благој Мучето” Струмица за 2008 
година донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2920/2              Градоначалник 
  18.05.2009 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................ 
 220. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на Општинска установа Дом за деца и 

млади “Благој Мучето” Струмица за 2008 
година 

 
 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 

Општинска установа Дом за деца и млади 
“Благој Мучето” Струмица за 2008 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
  Бр. 07-2920/1 Совет на општина Струмица 
  15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
  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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Финансискиот извештај  со Годишната 
завршна сметка на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето” Струмица  за 2008 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Финансискиот извештај  со 
Годишната завршна сметка  на ЛУБ „Благој 
Јанков Мучето” Струмица  за 2008 година 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
   Бр. 08-2921 /2               Градоначалник 
   18.05.2009 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.............................. 
221. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на 
РМ” број 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

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

извештај со Годишната завршна сметка 
на ЛУБ “Благој  Јанков Мучето” 

Струмица за 2008 година 
 

 1. Се усвојува Финансискиот 
извештај со Годишната завршна сметка на 
ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица за 
2008 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2921/1  Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на  Извештајот за работа  на 
ЈПКД „ Комуналец” Струмица за 2008 

година 
 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
давање согласност на Извештајот за 
работа  на ЈПКД „ Комуналец” Струмица за 
2008 година донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2922/2                Градоначалник 
  18.05.2009 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 
 222. 
 
 Врз основа на  член 11 од Законот 
за јавните претпријатија (“Сл. весник на 
РМ„ број 38/96) и член 20 став1 точка 31 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица„ 
број5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД “Комуналец“ Струмица 

за 2008 година 
 
 1. Се дава согласност на 
Извештајот  за работа на ЈПКД”Комуналец„ 
Струмица за 2008 година, усвоен со 
Одлуката на Управниот одбор на ова 
претпријатие број 02 – 1816/2 од 07.05.2009  
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица„. 
 
Бр. 07-2922/1 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 година        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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

 
 

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

согласност на  Годишнатта сметка на ЈПКД 
„ Комуналец” Струмица за 2008 година 

 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
давање согласност  на Годишната сметка 
на ЈПКД „ Комуналец” Струмица за 2008 
година донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
    Бр.08-2923/2             Градоначалник 
    18.05.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

....................... 
 223. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за  јавните претпријатија ( „Сл. весник на 
РМ” број 38/96) и член 20 став 1 точка 31 од 
Статутот на  општина Струмица  - 
пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Советот на општина 
Струмица  на седницата одржана на 
15.05.2009 година , донесе  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За давање согласност на Годишната 
скетка на ЈПКД „Комуналец” Струмица 

за 2008 година 
 
 1. Се дава согласност на Годишната 
сметка на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 
2008 година, усвоена од Управниот одбор 
на ова претпријатие. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица„. 
 
Бр.07-2923/1 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
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Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за реализација на Про-
грамата за уредување на градежното 
земјиште на  подрачјето  на општина 

Струмица  за 2008 година  
 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување на  Извештајот за реализација 
на Програмата   за уредување на 
градежното земјиште  на подрачјето на 
општина Струмица за 2008 година донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
    Бр. 08-2934/2              Градоначалник 
    18.05.2009 год.       на општина Струмица 
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

........................ 
 224. 
        Врз основа на член 20  од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 

З А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на општина Струмица 

за 2008 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот  за 
реализација на Програмата за уредување 
на градежното  земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2008 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во  „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07 – 2934/1  Совет на општина струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

Р е ш е н и е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за реализација на Програ-
мата за изградба, реконструкција, одржува-
ње и заштита на локалните патишта  и 
улици на територијата на општина 

Струмица за 2008 година  
 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување на  Извештајот за реализација 

на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните 
патишта  и улици на територијата на 
општина Струмица за 2008 година донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2935/2              Градоначалник 
 18.05.2009 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.................................... 
225. 
Врз основа на член  20 од Статутот 

на општина  Струмица – пречистен текст („ 
Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Извештајот за 

реализација  на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици на  
територијата на општина Струмица  за 

2008 година 
  

 1. Се усвојува  Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2008 година.  

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во  „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2935/1Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на улиците во 
град Струмица , како и локалните патишта  
во општина Струмица во зимски услови  

 за 2008/2009  година 
 

     1. Се објавува  Заклучокот за  усво-
јување на  Извештајот за реализација на 
Програмата   за одржување на улиците во 
град Струмица  како и локалните патишта  



Стр.                бр.  11          Службен гласник на општина Струмица         19. 05. 2009  год.  
 

22 

во општина Струмица во зимски услови  за 
2008/2009  година донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
  Бр. 08-2936/2               Градоначалник 
  18.05.2009 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 
226. 
 
Врз основа на член 20 од Статутот 

на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на оптина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 
одржување на улиците во град 

Струмица, како и локалните патишта во 
општина Струмица во зимски услови за 

2008/2009 година 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за одржување  
на улиците во град Струмица, како и 
локалните патишта во општина Струмица 
во зимски услови за 2008/2009 година. 
 

2. Овој  Заклучок влегува во сила  
по објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-2936/1 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 година        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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за урбанистички планови во 

општина  Струмица за 2008 година 
 
 

 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување на  Извештајот за реализација 
на Програмата   за урбанистички   планови 
во    општина  Струмица   за    2008 година 

донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.05.2009 
година. 
 
    Бр. 08-2937/2             Градоначалник 
    18.05.2009 год.      на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................. 
  
 227. 
 

Врз основа на член 20 од Статотот 
на општина Струмица – пречистен  текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

З А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

урбанистички планови во општина 
Струмица за 2008 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за 
урбанистички планови во општина 
Струмица за 2008 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
Бр.07-2937/1 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

 
 

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

на Информацијата  за реализација на 
Програмата за јавно осветлување  

во општина Струмица за 2008 година 
 

 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата за 
реализација на Програмата за јавно 
осветлување во општина Струмица за 2008 
година донесен на седницата на Советот 
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на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
   Бр. 08-2938/2               Градоначалник 
   18.05.2009 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

 
 

..................... 
  
 228. 
 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица  - пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 15.05.2009 година, 
донесе 
 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на  Информацијата  за 
реализација на Програмата за јавно 

осветлување во општина Струмица  за 
2008 година 

 
 1. Се усвојува  Информацијата за 
реализација на Програмата за јавно 
осветлување во општина Струмица за 2008 
година. 
  2. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-2038/1 Совет на општина Струмица 
15.05.2009 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 РМ” број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 
 
 

Р е ш е н и е 
за објавување на Кварталниот извештај за 

извршување на  Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2009 година 
 
 1. Се објавува  Кварталниот 
извештај за извршување на  Буџетот на 
општина Струмица за првиот квартал од 
2009 година донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
15.05.2009 година. 
 
      Бр. 08-2903/2           Градоначалник 
      18.05.2009 год.     на општина Струмица 
       С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
. 

............................ 
 229. 
 Вез основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” 
број 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Струмица - пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одражана на 15.05.2009 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2009 

година 
 

 1.Се усвојува Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2009 
година. 
 
 3.Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталиот извештај составен од образец 
К1 и К2. 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
Бр. 07- 2903/1  Совет на општина Струмица 
15.05.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р. 

                                          
 

  
 
 230. 
 
  Квартален извештај за  извршување на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2009 година : 
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 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ “ број 51/05 ) и член 39 
од Статутот на општина Струмица 
(“Сл.гласник на општина Струмица” број 
5/06) – пречистен текст, Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за организирање на јавна анкета по  
Нацрт  урбанистичкиот  план вон 

населено место Водоча -  локалитет 
место викано „Попово Лозе” 

 
 

 1.Се организира јавна анкета по 
Нацрт  урбанистичкиот  план вон населено 
место Водоча- локалитет место викано 
„Попово лозе” 
 
 2.Решението за организирање 
јавната анкета ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за уранизам и  комунални работи 
, ВЕБ страницата на Општина Струмица, 
“Службен гласник на општина Струмица” и 
средствата за јавно информирање. 
 
 3.Јавната анкета ќе трае 10 работни  
денови  од објавувањето на Решението. 
 
 4. Нацрт  урбанистичкиот  план вон 
населено место Водоча - локалитет место 
викано „Попово Лозе” ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5.Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 
 6.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08- 2932/3           Градоначалник 
   19.05.2009 год       на општина Струмица  
    Струмица               Зоран Заев с.р. 

 
............................ 
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 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл. весник на РМ” број 51/05 и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06) – 
пречистен текст, Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе  

 
 

Р е ш е н и е 
за организирање на јавна презентација 
по Нацрт  урбанистичкиот  план вон 
населено место Водоча- локалитет 

место викано „Попово Лозе” 
 
 

  1. Се  организира  јавна  
презентација  по Нацрт  урбанистичкиот  
план вон населено место Водоча- 
локалитет место викано „Попово лозе” со     
граничен    опфат:     
 - од запад – локален пат Вадоча-
Вељуса 
 - од северо- запад северно-западна 
граница на К.П. 1272/2, К.П. 1285, К.П.1284, 
К.П. 1283 , се спушта по северо-источната 
страна на К.П. 1282, К.П.1281, и К.П. 1280. 
 - Од југ-исток   југо-источната 
страна на К.П.1280, К.П.1279, К.П. 1278, 
К.П.1276, К.П. 1275, и К.П. 1273 се до 
локален пат Водоча-Вељуса. 
 
 2. Решението за организирање на 
јавната презентација ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за уранизам и комунални работи, 
ВЕБ страницата на Општина Струмица, 
“Службен гласник на општина Струмица” и 
средствата за јавно информирање.  
 
 3. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  03.06.2009 година во 11,оо часот во 
просториите на Дом на АРМ Струмица.  
 
 4. Ова решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
      Бр.08-2932/4                Градоначалник 
      19.05.2009 год.      на општина Струмица  
      С т р у м и ц а             Зоран Заев  с.р. 

 
............................ 
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 Врз основа на член 24 точка 5 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) 
и член 39 од Статутот на општина 
Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06) – пречистен текст, 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе   

 
Р е ш е н и е 

за именување на Комисија за 
спроведување на јавната презентација  
и јавна анкета  по Нацрт  урбанистичкиот  

план вон населено место Водоча- 
локалитет место викано „Попово Лозе” 

 
 
 1.  За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна акета по Нацрт  урбанистичкиот  план 
вон населено место Водоча- локалитет 
место викано „Попово Лозе”. 
 
 - Стојан Динев – Раководител на Секторот 
за урбанизам и  комунални работи                                                                                                                             

 -   Илија Шалев – претставник на 
изготвувачот на Нацрт – планот;  
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект надворешен член.  
 
  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на ден 
03.06.2009  година во 11,оо часот во 
просториите на Дом на АРМ – Струмица, а 
јавната анкета во рок од 10 работни дена 
од денот на објавувањето на  Решенијата  
за организирање јавна анкета. 
 
  
 3.  Ова решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
     Бр. 08-2932/2            Градоначалник 
     19.05.2009 год.     на општина Струмица  
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
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