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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Статутарната одлука за 

изменување и дополнување   
на Статутот на општина Струмица 

  
  1. Се објавува Статутарната одлука 
за изменување и дополнување  на Статутот 
на општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.02.2010 година. 
 
Бр.08 -724/2            Градоначалник  
10.02.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 4. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.веесник на РМ” бр.5/02 ) и член 20 
став 1 точка 32 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. глансик  
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 10.02.2010 година, донесе 
 

Статутарна Одлука  
за изменување и дополнување на 
Статутот на општина Струмица 

 
Член 1 

Во Статутот на општина Струмица 
(„Сл. гласник на општина Струмица” бр. 
4/03, 2/06 и 15/07) во член 35 зборовите 
„Комисија за полова рамноправност” се 
заменуваат со зборовите „Комисија за 
еднакви можности”. 

Член 2 
Во глава V  д) зборовите „Јавни 

трибини, анкети и  предлози на граѓаните” 
се менуваат  и гласат: 
„Јавни трибини, анкети, предлози на 
граѓаните и форуми на заедницата” 

Член 3 
По член 83 се додава нов член  83 

а, што гласи: 
„Член 83 – а 

Градоначалникот и Советот на 
Општината по сопствена иницијатива 
организираат форуми на заедницата , како 
форма на јавно учество на сите граѓани во 
општината, заради јавно расправање за 
проблемите и утврдување решенија и 

приоритети, предлагање и избор или 
развивање на проекти од интерес на 
заедницата. 

Организирањето на форумите 
опишани во претходниот став од овој член 
може да се покрене и на иницијатива на 
заинтересирани правни  и физички лица 
кои се подготвени финансиски и 
материјално да подржат проекти во 
интерес на општината. 

Барањето од став 2 на овој член се 
поднесува до градоначалникот на 
општината, кој врз основа на стратешките 
документи и цели за развој на општината  
одлучува дали иницијативата ќе биде 
прифатена или одбиена. 

Начинот и постапката на 
функционирањето на форумите на 
заедницата  се уредува со Правилник што 
го донесува Советот на општината по 
предлог на градоначалникот”. 

Член 4 
Оваа Статутарна одлука влегува во 

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

 
Бр.07-724/1  Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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”бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3  од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица. 
донесе 

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

и дополнување  на  Одлуката  за 
извршување  на Буџетот на општина 

Струмица за 2010 година 
   

         1. Се објавува Одлуката за 
изменување и дополнување  на  Одлуката 
за извршување  на Буџетот на општина 
Струмица за   2010 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.02.2010 година. 
 
Бр.08 -723/2         Градоначалник  
10.02.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р.         

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

 5. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

2 од Законот за локалната самоуправаж 
(„Сл. весник на РМ” бр. 5/02), и член 23 
став 5 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа („Сл. 
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весник на РМ” бр. 61/04 и 96/94 ) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 10.02.2010 година, донесе                
     

Одлука 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за извршување на  Буџетот на 
општина Струмица за 2010 година 

 
Член 1 

 Се врши измена и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на 
општина Струмица  за 2010 година  („Сл. 
гласник на општина Струмица” бр. 27/2009) 
што се состои во: 

1. во член 9  став 1 броевите „ 75,3” се 
заменуваат со броевите: 

       „ 73,85” 
2. По член 9 се додава нов член „ 9 А” 

кој гласи: 
„Член 9 А 

 Државниот службеник или друг 
вработен во општина Струмица има право 
на додаток на плата за посебни услови за 
работа  и тоа за: 

- ноќна работа; 
- работа во смени; 
- работа изложена на висок ризик; 
- работа за време на неделен одмор; 
- работа за време на празници 

утврдени со закон. 
 Доколку, државниот службеник или 
вработениот ги врши наведените работи по 
предлог на непосредно  претпоставениот 
државен службеник или раководител, а по 
одобрение на градоначалникот, има право 
на додаток на плата за посебни услови за 
работа. 

3. Во член 10 став 1 боревите „800,оо” 
се заменуват со броевите 

     „ 500,оо” 
4. Во член 12 став 2 зборовите „ две 

исплатени просечни плати во 
органот каде што бил вработен 
работникот, но не повеќе” се 
бришат. 

            Во истиот член во став 3 зборовите 
„една последна исплатена просечна 
месечна плата  во органот каде што е 
вработен, но не повеќе од“  се бришат 

Член  2 
 Оваа Одлука влегува во сила  
осмиот  денот  од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр.07-723/1 Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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”) бр. 5/02) и член  
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
За објавување на   Одлуката  за утврду-
вање  на зоните и движење на пазарната 
вредност на градежно и земјоделско зем-
јиште на подрачјето на Општина Стру-

мица, за утврдување на данокот на имот и 
данокот на промет на недвижности, 

наследство и подарок 
   

      1. Се објавува   Одлуката  за 
утврдување  на зоните и движење на 
пазарната вредност на градежно и 
земјоделско земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица, за утврдување на 
данокот на имот и данокот на промет на 
недвижности, наследство и подарок , 
донесена на седницата  на Советот на 
општина Струмица,одржана на  10.02.2010 
година.  

 
  Бр.08-725/2           Градоначалник  
 10.02.2010 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран  Заев с.р. 

................................. 
6. 

 Врз основа на член 5 став 3 од 
Законот за даноците на имот („Сл. весник 
на РМ” бр. 61/04, 92/97 и 102/08 ) ,член 
12,13 и 16 од Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот („Сл. весник на РМ 
бр.50/05) 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 10.02.2010 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување на зоните и движење на 
пазарната вредност на градежно и 

земјоделско земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица, за утврдување на 

данокот  на имот и данокот на промет на 
недвижности, наследство и подарок 

 
Член 1 

 
 Пазарната вредност според зоните 
на подрачјето на Општина Струмица  се 
утврдува со пресметковните бодови по м2 

функционална површина која се додава на 
утврдената градежна вредност намалена 
за амортизацијата и тоа за: 
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 Член 2 
             - 10 зона                    120 бода  Графичкиот приказ на зоните на 

подрачјето на општина Струмица е 
составен дел на оваа Одлука. 

- 11 зона                    100 бода 
- 12 зона                      80 бода 
- 13 зона                      50 бода Член 3 
- 14 зона                      40 бода  Се утврдува пазарната вредност на 

градежното и земјоделското земјиште по 
групи за К.О.  на подрачјето на Општина 
Струмица и тоа: 

- 15 зона                      30 бода 
- 16 зона                      20 бода 
- 17 зона                      10 бода 

  
1.  КО Струмица     
 -станбени објекти ............................................ 100,оо - 150,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 100,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 10,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 25,оо - 40,оо бода 

 
2.  КО Дабиле     
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 20,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 10,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 10,оо - 15,оо бода 

 
3.  КО Баница      
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
4.  КО Водоча      
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
5.  КО Вељуса     
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
6.  КО Добрејци    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 50,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 10,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 1,оо - 10,оо бода 

 
7.  КО Просениково     
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 20,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
8.  КО Градско Балдовци    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 20,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
9.  КО Куклиш      
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 10,оо - 25,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 10,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 
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10.  КО Костурино      
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
11.  КО Раборци      
 -станбени објекти ............................................ 10,оо - 50,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,50 - 1,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 2,оо - 5,оо бода 

 
12.  КО Попчево, Белотино и Рич     
 -станбени објекти ............................................ 10,оо - 50,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,50 - 1,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 2,оо - 5,оо бода 

 
13.  КО Три Води      
 -станбени објекти ............................................ 10,оо - 50,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,50 - 1,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 2,оо - 5,оо бода 

 
14.  КО Дорломбос, Злешево, Мемешли, Орманли и Чепели   
 -станбени објекти ............................................ 10,оо - 50,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 1,оо - 5,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,50 - 1,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 2,оо - 5,оо бода 

 
15.  КО Свидовица    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,50 - 1,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 10,оо - 20,оо бода 

 
16.  КО Сачево    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 2,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
17.  КО Муртино    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
18.  КО Банско      
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 5,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 1,оо - 5,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 5,оо - 10,оо бода 

 
19.  КО Габрово    
 -станбени објекти ............................................ 50,оо - 100,оо бода 
 -градежно земјиште ......................................... 3,оо - 10,оо бода 
 -земјоделско земјиште ................................... 0,5о - 3,оо бода 
 - дворно место  ............................................... 3,оо - 5,оо бода 
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Член 4 
 Вредноста на пресметковниот бод  
од член 2 и 3 на оваа Одлука изнесува 
едно евро во денарска противвредност. 

Член 5 
 Највисока пазарна цена  на 
градежото земјиште  ќе се земе кога истата 
е во центарот на населбата, допира до 
улица, односно пат, има изградена 
електрификација, водовод и канализација  
или во блиска иднина ќе биде комунално 
уредена. За земјоделско земјиште ќе се 
земе и I и II класа култура, пристапност за 
машинска обработка и погоден пласман на 
производи. 

Член 6 
 Средна пазарна цена на градежно 
земјиште ќе се зема кога истата е во 
непосредна близина  на населба, улица, 
односно пат или има електрификација, а 
нема водовод и канализација. За 
земјоделско земјиште ќе се земе кога 
истото  е од III, IV, V и VI класа и е 
непогодно за машинска обработка и 
комуникацијски неповрзани ( нема пат). 

Член 7 
 Од утврдените минимални и 
максимални износи на пазарната вредност 
на овој преглед, по исклучок ќе се 
отстапува  од критериумите по член 4 точка 
3, 4 и 5 кога ќе се утврди дека  предметното 
земјиште е повеќе одалечено од 
комуникации и населби и во близина на 
пониска група на катастарска општина , па 
од тие причини и пазарната вредност е 
помала. 

Член 8 
 Кога ќе се утврди дека земјиштето е 
продадено по поголема цена од 
утврдената, минимална и максимална 
според член 4 од оваа Одлука  тогаш ќе се 
земе во предвид фактичката цена на 
„купопродажниот договор”. 
 

Член 9 
 При проценка на недвижности за 
утврдување на пазарната вредност 
присуство на странката е задолжително, за 
утврдување и изјаснување во врска со 
записникот. 

Член 10 
 Оваа Одлука влегува во сила  
осмиот  денот  од денот на објавувањето во 
„ Сл. гласник на општина Струмица.” 
 
Бр.07-725/1 Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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 од 

Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 

– пречистен текст (“Слушбен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06, Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е  

за објавување на Одлуката за 
определување на надоместокот за учество 
во работата на работните тела на Советот 

на општина Струмица 
      
 1. Се објавува Одлуката за 
определување на надоместокот за учество 
во работата на работните  тела на Советот 
на општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.02.2010 година. 
 
Бр.08-762/2          Градоначалник 
10.02.2010 год.   на општина  Струмица 
С тр р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 7.   

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 10.02.2010 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 од одржана 
седница  за членовите  вработени во 
општинската администрација изнесува  300 
денари, а за членовите  што не се  
вработени во општинската администрација 
и членовите на Советот на  Општината  
изнесува 500 денари. 
 Надоместокот се однесува за 
учество во работата на следните работни 
тела: 
- Комисија за проценка и утврдување на 

висината на штетата настаната од 
природни непогоди, епидемии, 
епизотии, епифитотии и други несреќи; 

- Партипаципативно тело од областа на 
урбанизам; 

- Одбор за  подигање спомен обележја; 
- Совет за заштита на потрошувачите; 
-     Организационен одбор на  Струмич- 
       киот карневал и 
- Комисија за давање мислење по 

урбанистички планови.  
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                       Член 3 
 Надоместокот утврден во 
претходниот член од оваа Одлука,  ќе се 
исплатува од Буџетот на општина 
Струмица. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука, престанува да важи  Одлуката за 
определување на надоместок за учество во 
работата на работните тела на Советот на 
општина Струмица („Сл. гласник на 
општина Струмица” бр. 11/09) 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”.  
 
Бр.07-726/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр. 5/02) и член  
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Одлуката за утврдување 
на потребата од изработка на локални 
урбанистички плански документации на 

подрачјето  на општина Струмица 
 

1. Се објавува  Одлуката за 
утврдување на потребата од изработка на 
локални урбанистички плански 
документации на подрачјето  на општина 
Струмица, донесена на седницата  на 
Советот на општина Струмица, одржана на  
10.02.2010 година.  

 
   Бр.08-727/2             Градоначалник  
  10.02.2010 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран  Заев с.р. 

........................... 
 8. 
 Врз основа на член 50-а од Законот 
за изменување и дополнување на Законот  
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ” број 91/09 ) 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 
10.02.2010 година, донесе 

Одлука 
за утврдување на потребата од  

изработка на локални урбанистички 
плански документации на подрачјето 

на Општина Струмица 
 

Член 1 
Се утврдува потребата од 

изработување на урбанистичка планска 
документација на подрачјето на општина 
Струмица за уредување и користење на 
просторот за следните катастарски и 
градежни парцели: 

 
 

 Катастарска/градежна парцела Подносител на 
иницијатива 

 

1 КП 4245 КО Струмица Попов Тодор самоинвестирање 
2 КП  680/1 КО Струмица Фончев Лазар самоинвестирање 
3 КП 48/3; 48/7; 48/15; 48/16 и48/17 

КО Струмица (ГП 41-29) 
Георгиев Васил самоинвестирање 

4 КП 3420 КО Дабиља Бранко Воиновски самоинвестирање 
5 КП 48/3; 48/7; 48/15; 48/16 и48/17 

КО Струмица (ГП 41-27) 
Георгиев Васил самоинвестирање 

6 КП 4210 КО Струмица Касапов Мите самоинвестирање 
7 КП 5876 КО Струмица Тасев Насе самоинвестирање 
8 КП 3640 КО Струмица ДПТУ ЕДИЛ-МАК Муртино самоинвестирање 
9 КП 4130 КО Струмица Николов Петре самоинвестирање 
10 КП 4131 КО Струмица Николов Петре самоинвестирање 
11 КП 891 КО Струмица Борис Василев самоинвестирање 
12 КП 874 КО Струмица Лазаров Ѓорѓи самоинвестирање 
13 КП 3454 КО Струмица Стојанов Митко самоинвестирање 
14 КП 1546 КО Струмица Ристовска Катица самоинвестирање 
15 КП 7654/2 КО Струмица АД за неметали 

ОГРАЖДЕН Струмица 
самоинвестирање 

15 Дел од КП 488 КО Струмица ГП 
41/14 

Адора - инжентеринг дооел 
Скопје 

самоинвестирање 

16 Дел од КП 488 КО Струмица ГП 
41/16 

Адора - инжентеринг дооел 
Скопје 

самоинвестирање 

17 Дел од КП 488 КО Струмица ГП 
41/15 

ДГПТ Сара Инжентеринг 
доо Струмица 

самоинвестирање 
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Член 2 
 

         Одлуката за изработка на локални 
урбанистички плански документации на 
подрачјето на општина Струмица, 
претставува основа за изработка и 
донесување на локална урбанистичка 
планска документација со која се врши  
уредување на просторот со определување на  
градежна парцела во и вон плански опфат, 
како и уредување и користење на просторот 
во рамките на формирана градежна парцела, 
за градби утврдени со закон како градби од 
трета, четврта и петта категорија, а заради 
реализација на инвестициски проекти од 
значење на општината. 

 
Член 3 

 По утврдувањето на потребите од 
изработување на урбанистичка планска 
документација  за уредување и користење на 
просторот, истата треба да биде одобрена од 
Градоначалникот на општина Струмица 

Член 4 
         Средства за изработка на ЛУПД ќе се 
обезбедат со самоинвестирање .  

Член 5 
          Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник 
на општина Струмица”. 

 
Бр.07-727/1    Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 
од Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање на 
користење на објект - Детска градинка во 

Струмица 
        

 1. Се објавува Одлуката за давање на 
користење на објект Детска градинка во 
Струмица, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 10.02.2010 
година. 

 
   Бр.08-728/2            Градоначалник 
   10.02.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

9. 
 

          Врз основа на член 36 став 1 точка 
10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 32 од Статутот на општина 
Струмица  - пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06 ),Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 10.02.2010 година, донесе                                 
 

О д л у к а 
за  давање на  времено  користење на 

објектот Детската градинка во 
Струмица 

 
Член 1 

 
 Со оваа Одлука на Приватното   
средно училиште  „Јахја Кемал” Скопје му 
се  дава на   времено   користење 
објектот    Детска градинка – Клон 7  на 
ул. „Гоце Делчев” бб Струмица со 
површина од околу 1200 м2  под објект и  
дворно место со површина од 12.000 м2 , 
сопственост на општина Струмица . 

 
Член 2 

 
 Примопредавањето на објектот 
од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со 
Комисија формирана од Градоначалникот 
на општина Струмица. 
 Комисијата ја сочинуваат три 
члена од кои еден од корисникот и двајца 
од сопственикот. 

 
Член 3 

 
 Објетот утврден во член 1 на оваа 
Одлука сопственикот го дава на 
користење за временски период од 2 
години, со можност за продолжување, без 
надоместок, односно до изнаоѓање на 
трајно решение за сместување на 
училиштето. 
 Во временскиот термин, 
корисникот  може да врши инвестициони 
вложувања во објектот на свој трошок , за 
подобрување на условите за работа, но 
со претходна согласност на сопственикот. 

 
Член 4 

 
 Од денот на примопредавањето 
на објектот, корисникот е должен истиот 
да го користи како добар домаќин според 
неговата  намена. 
 Корисникот одговара за штетата 
што ќе настане со неодговорно 
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однесување и користење на објетот 
спротивно на став 1 од овој член. 

 
Член 5 

 Корисникот неможе да го издава 
објектот во подзакуп на други физички или 
правни лица за вршење на друга дејност. 
  

Член 6 
 Правото на користење   на објетот 
на корисникот, ќе престане доколку: 
- со правосилна судска одлука му се 

изрече  забрана на вршење на дејност; 
- престане да ја обавува дејноста во 

објектот за која е регистриран; 
- ако не започне со обавување на 

дејноста во истата училишна година во 
која е склучен договорот; 

- ако не го користи објетот и просториите 
согласно намената или врши 
пренамена на објектот; 

- доколку на несовесен начин нанесува 
штета на објектот и просториите; 

- ако навремено не ги изврши тековните 
обврски. 

                   
   Член 7 

 Градоначалникот на општината со 
корисникот ќе склучи посебен договор за 
начинот на користење на објектот со кој ќе 
се регулираат меѓусебните права и 
обврски. 

Член 8 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-728/1  Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр. 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
разрешување  и именување претставник на 
Општина Струмица во Училишниот одбор 

на СОУ “Јане Сандански” Струмица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување  и именување претставник на 
Општина Струмица во Училишниот одбор 

на СОУ “Јане Сандански” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
10.02.2010 година. 
 
   Бр.08-733/2                Градоначалник 
  10.02.2010 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 
 ............................. 
   
 
 
 

10. 
Врз основа на член 39 од Законот 

за изменување и дополнување на 
Законот за средното образование („Сл. 
весник на РМ” бр. 92/08) 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 
10.02.2010 година, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

За разрешување и именување 
претставник  на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на СОУ „Јане 
Сандански  “ Струмица 

 
1. Од Училишниот одбор на СОУ 

„Јане Сандански” Струмица, поради 
неспоивост на фукцијата директор на 
училиштето со претставник од Општината 
во истото училиште,  се разрешува: 

 
           -    Вања Изова Велева 
 

2. За претставник од општина 
Струмица во Училишниот одбор на СОУ 
„Јане Сандански”  Струмица, се именува    
Дијана Рубелова, професор од Струмица. 

 
 3. Ова Решение влегува во сила 
по објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
  
Бр.07-733/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр. 
5/02) и член 39  став  1 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст  (“Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за именување 
на претставници од општина Струмица во 
Управниот одбор на  ЈЗУ Здравствен дом 

Струмица 
 
  1. Се објавува  Решението за 
именување на претставници од општина 
Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ 
Здравствен дом Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на  10.02.2010 година. 
 
   Бр.08 – 734/2               Градоначалник 
   10.02.2010 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................ 
11. 
Врз основа на член 16 од Законот 

за изменување и дополнување на Законот 
за здравствена заштита  („Сл. весник на РМ 
бр. 10/2004) 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 10.02.2010 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за именување на претставници од 

општина Струмица во Управниот одбор 
на ЈЗУ Здравствен дом Струмица 

 
1. За претставници од општина 

Струмица во Управниот одбор на Јавната 
здравствена установа Здравствен  дом 
Струмица, се именуваат: 

 
- Наско Митров и 
- Кристина Ѓузелова 
 
2. Ова Решение влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица” 

 
Бр.07-734/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Службен  
гласник на општина Струмица” бр. 6/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
 

Р  е    ш  е  н  и  е 
за објавување на Предлог – Планот за 

запишување на ученици во  Прва  година 
во средните општински училишта во 
Општина Струмица во учебната   

2010/2011 година 
     
  
 1. Се објавува Предлог – Планот 
за запишување на ученици во  прва  
година во средните општински училишта 
во Општина Струмица во учебната  
2010/2011 година, донесен на седницата 
на Советот на општина  Струмица, 
одржана на 10.02.2010 година. 
 
 
  Бр.08-729/2       Градоначалник 
 10.02.2010 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

……………… 
  

12. 
 
Врз основа на член 31 од Законот 

за изменување и дополнување на 
Законот за средното образование („Сл. 
весник на РМ” бр. 67/04) 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 
10.02.2010 година, донесе 
 

Предлог-план 
за запишување на ученици во I година 
во средните општински училишта  во 

Општина Струмица во учебната  
2010 / 2011 година 

 
Училишта: 
 

1. Средно општинско училиште 
„Јане Сандански “ Струмица. 

          Во прва година ќе се запишат 
вкупно 374 ученици распоредени во 11 
паралелки на македонски наставен јазик , 
од кои во : 
 
Гимназиско образование 

- 238 ученици, распоредени во 7 
паралелки, на македонски 
наставен јазик  и  во 

 
Стручно образование 
  - 136 ученици распоредени во 4 
паралелки на македонски наставен јазик  
и тоа на Економско - правна и трговска 
струка за економски техничар. 
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2. Средно општинско училиште „Никола 
Карев” Струмица 
 
         Во прва година ќе се запишат вкупно 
500 ученици, распоредени  во 15 паралелки 

на македонски наставен јазик на  
следните струки  стручно образование и 
тоа: 
 

                                         
 
 
 
 
 

          Ученици           Паралелки 

Струка   Профил 

м
ак

.ј 

ал
б.
ј 

ту
р.
ј. 

вк
уп

но
 

м
ак

.ј 

ал
б.
ј 

ту
р.
ј. 

вк
уп

но
 

Техничар за компјутерско 
управување 34     34 1     1 

Автотехничар-мехатроничар 34     34 1     1 
Машинист за термо постројки 34     34 1     1 

Бравар  - Инсталатер на 
водовод 

17 
17     17 

17 1     1 

Машинска 

                              ВКУПНО  136     136 4     4 

Конфекциски техничар 34     34 1     1 Текстилно-
кожарска 

                              ВКУПНО 34     34 1     1 

Конфекционер 34     34 1     1 Текстилна 
                              ВКУПНО 34     34 1     1 
Електротехничар  за 
електроника и телекомуникации 34     34 1     1 

Електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 

34     34 1     1 

Автоелектричар 34     34 1     1 

Електромеханичар  Г Т З 
24     24 1     1 

Електро-
техничка 

                               ВКУПНО 126     126 4     4 
 

Техничар за патен сообраќај 34     34 1     1 

Техничар за транспорт и 
шпедиција 34     34 1     1 Сообра-

ќајна 

         ВКУПНО 
 

68     68 2     2 

Техничар за дизајн  на облека 34     34 1     1 Уметничка 
струка 

          ВКУПНО 34    34 1     1 

Градежен  техничар 34     34 1     1 
Градежна 

Монтер за сува градба 34     34 1     1 

Вкупно : 68   68 2   2 

                                             С Е   В К У П Н О   500     500 15     15 
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3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица 
 
            Во прва година ќе се запишат 340 ученици, распоредени во 10  паралелки  на  
македонски наставен јазик  и тоа на следните струки во : 
 
                                                         Стручно образование 
 

Ученици Паралелки 

Струка Профил 

м
ак

.ј.
 

ал
б.
ј 

ту
р.
ј 

вк
уп
н

о м
ак

.ј 

ал
б.
ј 

ту
р.
ј 

В
ку
п-

но
 

лозаро-винарски 
техничар     34   

     
34    1       1 

техничар за 
фармерско 

производство   102     
   
102     3          3  

техничар за 
хортикултура    34     

    
34    1         1 

Земјоделско-
ветеринарна 

струка 
  

Вкупно 
 170   

   
170    5       5 

преработувач на 
жито, 

брашно,шеќер    34     
    
34    1          1  Прехрамбена 

струка 
Вкупно 

   34   
    
34    1       1 

прехрамбен 
техничар    68        

    
68    2         2 Хемиско-

технолошка 
струка Вкупно 

   68   
    
68    2       2 

фармацевтски-
лабораториски 

техничар    34     
    
34    1         1 

медицинска сестра 
   34     

    
34    1         1 

Здравствена 
струка 

  

Вкупно 
   68   

    
68    2       2 

                СЕ   ВКУПНО 
 340     

  
340  10       10 

 
 
 

 Предлог - Планот ќе се објави во „Сл 
гласник на општина Струмица” и ќе се 
достави до Министерството за образование и 
наука. 
 
Бр.07-729/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски                      

1. Се објавува Заклучокот  за 
усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека “Благој 
Јанков Мучето” Струмица за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина  Струмица, одржана на 10.02.2010 
година. 

……………………………. 
Врз основа на член  50 став 1  точка 3 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот  за усвојување 
на  Програмата за работа на Локалната 
установа Библиотека “Благој Јанков 
Мучето”Струмица за 2010 година 

 

 
   Бр.08 – 730/2                Градоначалник 
   10.02.2010 год.         општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
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13. 
Врз основа на член 14 став 2 од 

Законот за библиотекарство („Сл. весник на 
РМ” бр. 66/04 ) 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 10.02.2009 година, донесе 

 
З   а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа Библиотека „Благој 

Јанков Мучето”за 2010 година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа 
на Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето” Струмица за 2010 година, 
усвоена од Управниот одбор на библиотеката 
бр.02-26/1 од 29.01.2010 год.  

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-730/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 год.   П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски 

............................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работа на Општинската 

установа Дом за деца и млади 
 “Благој  Мучето” Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската установа Дом за деца и млади 
“Благој Мучето” Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.02.2010 година. 
 
 Бр.08-731/2          Градоначалник 
10.02.2010 год.  на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 14. 
 

Врз основа на член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица” бр. 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 10.02.2010 година, 
донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Програмата за работа на 

Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето” Струмица за 2009 

година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа 
на Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето” Струмица за 2009 
година. 

2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”     
   
Бр.07-730/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 год.      П р е т с е д а т е л, 
 С т р у м иц а     Марјан Даскаловски с.р 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување  на Заклучокот за усвојување 
на  Извештајот за сторени прекршоци против 
јавниот ред и мир на подрачјето на општина 

Струмица 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за сторени 
прекршоци против јавниот ред и мир на 
подрачјето на општина Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.02.2010 година. 
 
    Бр.08 -732/2                 Градоначалник 
   10.02.2010 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................. 
 15. 

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 10.02.2010 година, донесе  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за сторени 
прекршоци против јавниот ред и мир на 

подрачјето на општина Струмица 
 

 1. Се усвојува Извештајот за сторени 
прекршоци против јавниот ред и мир и 
случени сообраќајни незгоди на подрачјето 
на општина Струмица за периодот  
01.07.2009 година  до 31.12.2009 година. 
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          2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-732/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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 став1 точка 3 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за утврдување 
на Нацрт - Деталниот  урбанистички план за 
дел од У.Е.”2” урбан блок 19 во Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт – Деталниот 
урбанистички план за дел од У.Е.”2” Урбан 
блок 19 во Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 10.02.2010  година. 
 
  Бр.08-735/2           Градоначалник 
  10.02.2010 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................. 
16. 
Врз основа на член 24 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл.весник на РМ” број 
24/08 ) и член 20 став 1 точка 7  од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на седеницата 
одржана  на 10.02.2010 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за утврдување на Нацрт – Детален 
урбанистички план  за дел од У.Е.”2” 

Урбан блок 19  во Струмица 
 
1.   Се утврдува  Нацрт - Деталниот 

урбанистички план за дел од У.Е.”2”  Урбан 
блок  19 во Струмица.   
 2. Нацрт - Деталниот урбанистички  
план за за дел од У.Е.”2”  Урбан блок  19 во 
Струмица  е изработен од СТАН арт доо 
Куманово и е со површина од 26,77   ха и 
граничен опфат меѓу ул. „Гоце Делчев”, 
граница на плански опфат на град Струмица 
и ул. “1”  дефинирана со  ГУП на град 
Струмица. 

Нацрт - Деталниот урбанистички  план за 
Урбан блок  19  во Струмица е составен од: 
- текстуален дел (документациона основа и 
планска документација) 

- графички дел (документациона основа и 
планска документација) 

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот 
на објавувањето во “Сл.гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-735/1   Совет на општина Струмица 
10.02.2010 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” бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Служен гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06) Градо-
началник на општина  Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување  
Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на општина Струмица за четвртиот 
квартал од  2009 год. 

           1. Се  објавува Заклучокот за 
усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал  од 2009 
година, донесен на седницата на Советот на  
општина Струмица, одржана на 10.02.2010 
година 

 
    Бр.08 -722/2                 Градоначалник 
   10.02.2010 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

............................... 
 17. 

Врз 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“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 10.02.2010 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 2009 

година 
 1. Се усвојува Кварталниот извештај  
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2009 
година. 

2. Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот извештај составен од  образец  
К1 и образец  К2.  

3.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во  „Сл.гласник на општина 
Струмица” 
 Бр.07-722/1        Совет на општина Струмица 
10.02.2010 год.              П р е т с е д ат е л, 
С т р у м и ц а           Марјан Даскаловски с.р. 



11.02.2010  год.        С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
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18. 
Квартален извеш

тај за изврш
увањ

ето на  Б
уџетот на опш

тина С
трум

ица за 
четвртиот квартал од 2009 година (01.10 – 31.12.2009 год.) 

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

16 

 
  

  

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
17

И
зврш

увањ
е на расходите  на ниво на ставки за сите подпрограм

и 
 

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

18 
С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

 

18 

 

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
19

 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 

 

19

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

20 
С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

 

20 

 

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
21

 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 

 

21 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

22 
С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

 

22 

 

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
23

 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 

 

23

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

24 
С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

 

24 

 

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
25

 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 

 

25

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

26 
С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

 

26 

 

 



 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 
27

 11.02.2010  год.          С
луж

бен гласник на опш
тина С

трум
ица            бр. 2         стр. 

 

 

27

 

 



С
тр.             бр. 2        С

луж
бен гласник на опш

тина С
трум

ица             11.02.2010 год. 
 

28 

И
звеш
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ирени обврски за IV

  квартал од 2009 г. 
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