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21. 
 
Врз основа на член 86 и 87 од 

Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), ја 
извршувам следната достава преку  

 
 

Ј а в н а  о б ј а в а 
 

 Општина Струмица го повикува 
НЕПОЗНАТИОТ ИНВЕСТИТОР во рок од 1 
(еден) ден, да се јави во просториите на 
Општина Струмица, да го подигне 
Решението со Ип 1 бр. 26-72 од 17.02.2015 
година, донесено од Овластениот 
градежен инспектор. 
  
 Општина Струмица, преку Овлас-
тениот градежен инспектор, со 
горенаведеното Решение, му налага на 
непознат инвеститор во рок од 5 (пет) дена 
од приемот на Решението сам да ја 
одстрани градбата – бетонски ограден 
ѕид, изведен на дел од КП бр. 6512/24 во 
КО Струмица, со димензии: вкупна дол-
жина 200 м; висина 0.8 м; дебелина 0.2 м. 
 Доколку непознатиот инвеститор 
не го подигне Решението, оваа Јавна 
објава се смета за уредна достава на 
Решението со Ип 1 бр. 26-72 од 17.02.2015 
година и сите негативните последици кои 
можат да настанат од истата ги сноси 
самата странка.  
 
     Бр. 09-1868/2      Општина Струмица 
    25.02.2015 год.       Градоначалник 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на изработка и имплементација на проект 
“Изработка на проектна/техничка докумен-
тација за основен проект Уредување на 
поројот Тутеј во с. Габрово- Општина 

Струмица” 
 

 Се објавува Одлуката за 
прифаќање на изработка и 

имплементација на проект “Изработка на 
проектна/техничка документација за 
основен проект Уредување на поројот 
Тутеј во с. Габрово- Општина Струмица”, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.02.2015 
година. 
 
 
    Бр.09-2098/2             Општина Струмица 
    02.03.2015 год.   Градоначалник, 
    С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 
 

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

 22. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.02.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за прифаќање на изработка и 
имплементација на проект “Изработка 
на проектна/техничка документација за 
основен проект Уредување на поројот 

Тутеј во с. Габрово- Општина 
Струмица” 

 
 

Член 1 
 

Се прифаќа изработка и 
имплементација на проект “Изработка на 
проектна/техничка документација за 
основен проект Уредување на поројот 
Тутеј во с. Габрово - Општина Струмица” 
со кој Општина Струмица ќе аплицира за 
добивање средства од Програмата за 
финансирање на проекти за развој на 
подрачјата со специфични развојни 
потреби и развој на селата, утврдени во 
Буџетот на Република Македонија за 2015 
година, рездел 191.01, потпрограма ОА 
Рамномерен регионален развој ставка 464 
Разни трансфери и раздел 280.01, 
Потпрограма ОА Рамномерен регионален 
развој ставка 488 Капитални дотации до 
ЕЛС за 2015 во Министерство за локална 
самоуправа, Биро за Регионален Развој. 

 
Член 2 

 
Носител на проектот е Општина 

Струмица, дел од средствата за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
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Општина Струмица, со износ од 
130.275,00 денари. 
 

Член 3 
 

Со овој проект ќе се аплицира на 
Јавен повик за прибирање на предлог 
проекти за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2015 година, во Стратешка 
цел 2. Поголема демографска, економска, 
социјална и просторна кохезија помеѓу и 
во рамките на планските региони во 
Република Македонија, приоритет 2.2. 
Градење на фунционално- прсторни 
структури за подобро интегрирање на 
урбаните со руралните средини во 
планските региони и 2.5. Поддршка на 
подрачјата со специфични развојни 
потреби.  
 

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-2098/1Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на изработка и имплементација на проект 

“Изработка на проектна/техничка 
документација за основни проекти за 
Фекални канализациони системи во 
населени места Градско Балдовци и 

Сачево - Општина Струмица” 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
прифаќање на изработка и 
имплементација на проект “Изработка на 
проектна/техничка документација за 
основни проекти за Фекални 
канализациони системи во населени места 
Градско Балдовци и Сачево - Општина 

Струмица”, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.02.2015 година. 
 
     Бр. 09-2099/2        Општина Струмица 
    02.03.2015 год. Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

 23. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.02.2015 година, 
донесе 
 

 
О д л у к а 

за прифаќање на изработка и 
имплементација на проект “Изработка 
на проектна/техничка документација за 

основни проекти за Фекални 
канализациони системи во населени 
места Градско Балдовци и Сачево - 

Општина Струмица” 
 
 
 

Член 1 
 

Се прифаќа изработка и 
имплементација на проект “Изработка на 
проектна/техничка документација за 
основни проекти за Фекални 
канализациони системи во населени места 
Градско Балдовци и Сачево - Општина 
Струмица” со кој Општина Струмица ќе 
аплицира за добивање средства од 
Програмата за финансирање на проекти 
за развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и развој на селата, 
утврдени во Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година, рездел 191.01, 
потпрограма ОА Рамномерен регионален 
развој ставка 464 Разни трансфери и 
раздел 280.01, Потпрограма ОА 
Рамномерен регионален развој ставка 488 
Капитални дотации до ЕЛС за 2015 во 
Министерство за локална самоуправа, 
Биро за Регионален Развој. 

 
Член 2 

 
Носител на проектот е Општина 

Струмица, дел од средствата за 
реализација на овој проект се сопствено 
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учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица, со износ од 
520.500,00 денари. 
 

Член 3 
 

Со овој проект ќе се аплицира на 
Јавен повик за прибирање на предлог 
проекти за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2015 година, во Стратешка 
цел 2. Поголема демографска, економска, 
социјална и просторна кохезија помеѓу и 
во рамките на планските региони во 
Република Македонија, Приоритет 1.2. 
Развивање на современа и модерна 
инфраструктура во планските региони.  
 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица”. 

 
Бр.08-2099/1  Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

.................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 5758/1, 5763/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5758/1, 5763/1 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.02.2015 година. 
 
 
   Бр. 09-2095/2          Општина Струмица 
   02.03.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

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

 
 24. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 
199/14), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.02.2015 година, донесе 

 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 5758/1, 5763/1 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 5758/1, 5763/1 КО Струмица во 
сопственост на Живко Каракачанов. 
 Според ДУП за блок бр.14, 
објектот на КП бр. 5758/1, 5763/1 КО 
Струмица се наоѓа на трасата на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија (КП бр. 5763/1) и Живко 
Каракачанов (КП бр. 5758/1).  

 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-2095/1 Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

 
....................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1990/1 КО Добрејци 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1990/1 КО 
Добрејци, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.02.2015 година. 
 
 
   Бр. 09-2096/2        Општина Струмица 
   02.03.2015 год          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

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

 25. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 
199/14), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.02.2015 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 1990/1 КО Добрејци 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП 
бр. 1990/1 КО Добрејци, во сопственост на 
Тихомир Младеновски.   
 
 Според УДНМ Добрејци, објектот 
на КП бр. 1990/1 КО Добрејци, се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на лицето Тихомир Младеновски.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-2096/1   Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 3986 КО 

Муртино 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
3986 КО Муртино, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.02.2015 година. 
 
 
   Бр. 09-2097/2     Општина Струмица 
   02.03.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

............................................. 
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 26. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 
199/14), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.02.2015 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 3986 КО 

Муртино 
 

Член 1 
  
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 3986 КО Муртино, во 
сопственост на лицето  Ѓорѓе Танчев  од с. 
Муртино. 
 
  Објектот на КП бр. 3986 КО 
Муртино, согласно УПС на с. Муртино, се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Република Македонија. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-2097/1 Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

  
 
 
 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2015 година 
 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2015 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.02.2015 
година. 
 
 
  Бр. 09-2100/2      Општина Струмица 
  02.03.2015 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 27. 
 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 51/05, 137/07, 151/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 
163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица на седницата  одржана, на 
27.02.2015 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 

2015 година 
 

 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина 
Струмица за 2015 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 18/14), 
се вршат следните дополнувања: 
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 Во глава 
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 

 Во табелата: 
 - По  реден број 23 се додава:  

 
Р.б. Објект Износ денари 

24 

Измена на ДУП за дел од VII станбена заедница (блок 22 по ГУП) 
со граничен опфат: 
- од север и југозапад со улица „Младинска“  
- од југоисток со улица „Илија Чинков“, 
- од североисток со улица „Мара Минанова“. 

Самофинансирање 

25 

Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20, урбана 
единица 9 во Струмица со граничен опфат: 
- Од источна страна со ул.„Мара Минанова“, 
- Од јужна страна со ул.„Трајко Делиџаков“, 
- Од западна и северна страна со ул.„Бр.4“ согласно ДУП за блок 
20, УЕ 9 во Струмица. 

Самофинансирање 

26 

Измена и дополнување на ДУП за дел од VII станбена заедница 
(блок 22, урбана единица 9  согласно ГУП на град Струмица) во 
Струмица со граничен опфат: 
- Од североисточна страна ул.„ Младинска “, 
- Од јужна страна ул.„Ѓорѓи Упчев“, 
- Од југозападна страна бул.„Маршал Тито“, 
- Од северозападна страна  крак кој ги спојува улицата 
„Младинска“ и бул.„Маршал Тито“. 

Самофинансирање 

27 

ДУП за дел од блок 8, урбана единица 6 во Струмица со 
граничен опфат: 
- Од северна страна река „Водочница“, 
- Од источна страна ул.„Агроберза“, 
- Од јужна страна бул.„Гоце Делчев“, 
- Од западна страна КП бр.6272, КП бр.2060/2 и КП бр.2060/1. 

Самофинансирање 

 
 Во глава 

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати 
 Во табелата: 
 - По  реден број 14 се додава:  
  

Р.б. Објект Износ денари 
15 КП бр. 3089, 3090, 3091 и 3092 КО Вељуса  

16 
Дел од КП бр. 3070, дел од КП бр. 3069 и дел од КП бр.3913 КО 
Куклиш 

Самофинансирање 

 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-2100/1Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 

и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 

Струмица за  четвртиот квартал од 2014 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
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на општина Струмица, одржана на 
27.02.2015 година. 
 
 
Бр. 09-2101/2       Општина Струмица 
02.03.2015 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

28. 
 
Врз основа на член 32 од Законот 

за финансирање на единиците на локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.02.2015 година, донесе 

 
 
 
 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2014 

година 
 
 1.Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за четвртиот квартал 
од 2014 година. 
 
 2.Составен дел на овој Заклучок 
е Кварталниот извештај составен на 
образец К1, К2 и К3. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-2101/1   Совет на општина Струмица 
27.02.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
   
-

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 29. 
 
 
 
 Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 
четвртиот квартал од 2014 година 
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