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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за  избор на 
претседател и членови  на Верификационата 

комисија 
  
 1. Се објавува Решението за избор на 
 

 претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 09.04.2009 
година. 
 
  Бр.  08-2158/2                Градоначалник 
  10.04.2009 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

  
 147. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 39 
од Статутот на општина Струмица (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06 – 
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пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 09.04.2009 
година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 
 

 1. Во Верификационата комисија на 
Советот на општина Струмица се избираат: 
 
 - Мите Митев, за претседател 
 - Борче Хаџиев, за член 
 - Ѓорѓе Здравев, за член 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 07-2158/1     Совет на општина Струмица 
  09.04.2009 год.       П р е т с е д а в а ч, 
  С т р у м и ц а      Неша Лазаревска с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за верификација 
на мандатот на членовите на Советот на  

општина Струмица 
 
 1. Се објавува, Решението за 
верификација на мандатот на членовите на 
Советот на општина Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 09.04.2009 година. 
 
   Бр. 08-2161/2                 Градоначалник 
   19.04.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

......................... 
 148. 
 Врз основа на член 3 од Деловникот на 
Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 2/05), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
09.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за верификација на мандатот на членовите 

на Советот на општина Струмица 
 

 I. Се верифицира мандатот на 
членовите на Советот на општина Струмица 

кои присуствуваат на конститутивната седница 
и тоа на: 
 
 1. Марјан Даскаловски 
 2. Катерина Кузмановска 
 3, Коста Јаневски 
 4. Јосиф Христов 
 5. Верица Узунова 
 6. Борче Хаџиев 
 7. Бранко Бенинов 
 8. Сања Најденова 
  9. Амет Камберов 
 10.Мите Митев 
 11.Нетка Палазова 
 12.Риза Амедов 
 13.Томе Лазаров 
 14.Марјан Бајрактаров 
 15.Неша Лазаревска 
 16.Ване Митушев 
 17.Ацо Христов 
 18.Зулијана Иванова 
 19.Ѓорѓи Ахтаров 
 20.Ѓорѓе Здравев 
 21.Горица Цурева 
 22.Методи Витанов  
 
 II. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2161/1       Совет на општина Струмица 
09.04.2009 год.              П р е т с е д а в а ч, 
С т р у м и ц а                Неша Лазаревска с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател на Советот на општина 

Струмица 
 
 1. Се објавува, Решението за избор на 
претседател на Советот на општина Струмица, 
донесено на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 09.04.2009 година. 
 
  Бр. 08-2159/2                     Градоначалник 
  10.04.2009 год.            на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                    Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 149. 
 Врз основа на член 47 од Законот за 
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 
5/02) и член 20 став 1 точка 38 од Статутот на 
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општина Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 09.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател на Советот на 

општина Струмица 
 

 1. За претседател на Советот на 
општина Струмица се избира Марјан 
Даскаловски, дипломиран правник од 
Струмица, сметано од 09.04.2009 година. 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2159/1     Совет на општина Струмица 
09.04.2009 год.        П р е т с е д а в а ч, 
С т р у м и ц а            Неша Лазаревска с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања 

 
 1. Се објавува Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, 
донесено на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 09.04.2009 година. 
 
  Бр.  08-2160/2              Градоначалник 
  10.04.2009 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев  с.р. 

................................. 
  150. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 39 и 
член 27 став 5 од Статутот на општина 
Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06 – пречистен текст), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
09.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на  

Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања 

 
 1. Во Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања на Советот на општина 
Струмица се избираат членовите на Советот: 
 

 - Нетка Палазова 
 - Верица Узунова 
 - Коста Јаневски 
 - Горица Цурева 
 - Зулијана Иванова  
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2160/1     Совет на општина Струмица 
09.04.2009 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 локална самоуправа (“Сл. весник на 
РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за овластување на 
членовите на Советот на општина Струмица да  
учествуваат во постапката при склучување на 

бракови во општина Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
овластување на членовите на Советот на 
општина Струмица да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови во 
општина Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
09.04.2009 година. 
 
      Бр. 08-2161/2                Градоначалник 
       10.04.2009 год.      на општина Струмица 
       С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
 151. 
 Врз основа на член 77 од Законот за 
семејство (“Сл. весник на РМ” број 157/08 – 
пречистен текст) и член 20 став 1 точка 44 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 09.04.2009 година, 
донесе 

О  д  л  у  к  а 
за овластување на членовите на Советот на  

општина Струмица да учествуваат во 
постапката  при склучување на бракови во 

општина Струмица 
 

 1. Се овластуваат членовите на 
Советот на општина Струмица да учествуваат 
во постапката при склучување на бракови во 
општина Струмица. 
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 2. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2161/1       Совет на општина Струмица 
09.04.2009 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 локална самоуправа (“Сл. весник на 
РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. 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 процена 
 на штета од природна непогода – снег 
 на подрачјето на општина Струмица  

од 20, 21 и 22 март 2009 година  
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за процена на штета 
од природна непогода – снег на подрачјето на 
општина Струмица од 20, 21 и 22 март 2009 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.04.2009 
година. 
 
    Бр. 08-2310/4             Градоначалник 
    22.04.2008 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

..................... 
 152. 
 Врз основа на член 101 од Законот за 
изменување и дополнување на  Законот за 
заштита и спасување (“Службен весник на РМ” 
број 86/08 год.) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица (“Службен гласник на 
општина  Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на ден  21 април 2009 
година,  донесе 

З а к л у ч о к 
за усвојување   на Извештајот за процена на 

штета од природна непогода -  снег  на  
подрачјето на Општина Струмица  
 од 20, 21 и  22 март 2009  година 

 
 1. Се усвојува  Извештајот за процена 
на штета од природна непогода – снег  на 

подрачјето на Општина Струмица  20, 21 и 22 
март 2009  година.  
   2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето  во  “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр.07-2310/2      Совет на општинаСтрумица 
 21.04.2008 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 локална самоуправа (“Сл. весник 
на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. 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  
Локалниот акционен план за вработување  на 

општина Струмица 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Локалниот акционен план за 
вработување на општина Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.04.2009 година. 
 
   Бр. 08-2336/2            Градоначалник 
   22.04.2009 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 (“Службен гласник на 
општина  Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на ден  21 април 2009 
година,  донесе 

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

за вработување на општина Струмица 
  
 1. Се усвојува   Локалниот акционен 
план за вработување на општина Струмица 
   2.  Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето  во  “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр. 07-2336/1      Совет на општина Струмица 
 21.04.2008 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски  с.р 

 

______________________________________________ 
___________________________ 
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