
     
 
 
 

          на Општина Струмица  
 
 

Број  7  Петок ,  23.04.2010 год. 
 
www.strumica.gov.mk     
 
 
 
 

    
 

 
  

  С о д р ж и н а 
 

Совет на  општина Струмица:  
  Р.б.                                                                Стр.    Р.б 

 
 

 
Стр.

58. Одлука за утврдување на 
потребата од изработка на 
локални урбанистички плански 
документации   на подрачјето на 
општина Струмица  ........................ 

 
 
 
 
2 

66. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ 
Дабиле, за 2009 година …….....…… 

 
 
 
6 
 

59. Програма за измена и 
дополнување на Годишната 
програма за изработака на 
урбанистичките  планови на по-
драчјето на општина Струмица  .. 

 
 
 
 
3 

67. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Даме Груев“ Куклиш, 
за 2009 година ……...................…… 

 
 
 
6 

 60. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Маршал Тито“ 
Струмица, за 2009 година ………… 

 
 
 
3 

68. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за 2009 година ……….....… 

 
 
 
7 

61. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Сандо Масев“ 
Струмица, за 2009 година ………… 

 
 
 
4 

69. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОМУ „Боро Џони“  
Струмица, за 2009 година ….......… 

 
 
 
7 

62. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, за 2009 година ………… 

 
 
 
4 

70. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица, за 2009 година ………… 

 
 
 
7 

63. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, за 2009 година …......... 

 
 
 
5 

71. Заклучок за усвојување Извештајот 
за работа со годишната сметка на 
ЛУБ „Благој Јакнов Мучето“ 
Струмица  за 2009 година ………...... 

 
 
 
8 

64. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, за 2009 година ………..… 

 
 
 
5 

72. Заклучок за усвојување Извештајот 
за работа со годишната сметка на 
Дом за деца и млади  „Благој 
Мучето“ Струмица, за 2009 година ... 

 
 
 
8 

65. Заклучок за усвојување Финан-
сискиот извештај со годишната 
сметка на ОУ „Герас Цунев“ 
Просениково, за 2009 година …..… 

 
 
 
5 

   



Стр.                         бр. 7                Службен гласник на општина Струмица                   23.04.2010 год. 

 

2 

Врз основа на член 50 став  1 точка 3 од Законот 
за локалната 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 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 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2451/2           Градоначалник 
23.04.2010 год.          на општина Струмица 
С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

 
 

       58. 
Врз основа на член 50-а од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РМ“ 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 22.04.2010 година , донесе 

 
О д л у к а 

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: 

 
р.б. Катастарска/градежна 

парцела 
Подносител на иницијатива  

1 КП 2080/1 и КП 2080/4 
КО Струмица 

АД “ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ 
КОМБИНАТ” СТРУМИЦА  

самоинвестирање 

2 КП 6612/12 КО Струмица Партинов Тимо самоинвестирање 
3 КП 1064/1, 1116/2 и 1117/2 КО 

Градско Балдовци 
ТП “ВАНЕ КОМЕРЦ 2000” дооел 

Градско Балдовци 
самоинвестирање 

4 КП 469 КО Струмица Малинов Илија самоинвестирање 
5 КП 2276 КО Струмица Христов Трајко самоинвестирање 
6 КП 5266/1, 5266/2, 5267/1 и 

5267/2 КО Струмица 
Чикова Соња самоинвестирање 

7 КП 6512/34 КО Струмица Самараков Бранко и Самараков Митко самоинвестирање 

 
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.07-2451/1  Совет на општина Струмица 

 22.04.2010 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 
(“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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за измена и 

дополнување на Годишната програма за 
изработака на урбанистичките планови на 

подрачјето на општина Струмица 
 
 1. Се објавува Програмата за измена и 

дополнување на Годишната програма за 
изработака на урбанистичките  планови на 
подрачјето на општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2450/2 Градоначалник 
23.04.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 59. 
 Врз основа на член 17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање – пречистен 
текст („Сл.весник на РМ“ бр.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 22.04.2010 година, донесе 

 
П р o г р а м а 

за измена и дополнување на 
Годишната програма  за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица 

 
 1. Во Годишната програма  за 

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 27/09)   се 
вршат следните измени и дополнувања: 

 Во делот : 
  Детални урбанистички планови  во 

градот – самоинвестирање 
  - Во точка 9   зборовите  „Блок 30 

(дел меѓу ул.  „Кирил и Методиј“, ул. „Герас 
Цунев“, ул. „27 Март“ и ул. „Стив Наумов“ )  
се заменуваат со зборовите   „Блок 30 – 
цел“.  

  - По реден број 10 се додава нов 
реден број 11 кој гласи: 

 
р.б. Објект Износ денари 

11. ДУП за Блок  бр. 25  самоинвестирање

 
 

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во  „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр.07-2450/1    Совет на општина Струмица 
22.04.2010 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 (“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  
Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 
ОУ „ Маршал Тито “ Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Маршал Тито“ Струмица, за 2009 година, донесен  
на седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.04.2010 година. 

 
   Бр.08-2452/2             Градоначалник 
  23.04.2010 год.         на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
  

60. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 

   
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната сметка на ОУ 

„Маршал Тито“ Струмица за 2009 година 
  
Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Маршал Тито“ 
Струмица  за 2009 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
 Бр.07-2452/1     Совет на општина Струмица 
 22.04.2010 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 
(“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), Градо-
началникот на општина  Струмица донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на  

Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 
ОУ „Сандо Масев“ Струмица за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Сандо Масев“ Струмица, за 2009 година, донесен  
на седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.04.2010 година. 

 
    Бр.08-2453/2         Градоначалник 
   23.04.2010 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

................................. 
 61. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 
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 22.04.2010 година, 
донесе 

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

со Годишната сметка на ОУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2009 година 

 
Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Сандо Масев “ 
Струмица  за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07-2453/1     Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 (“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 
Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 
ОУ „ Видое Подгорец “ Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, за 2009 година, 
донесен  на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
  Бр.08-2454/2      Градоначалник 
  23.04.2010 год     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 
 
 

62. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Видое Подгорец“ Струмица за 2009 

година 
  
Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Видое Подгорец “ 
Струмица  за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07-2454/1  Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 
(“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 усвојува-

ње на  Финансискиот  извештај со Годиш-
ната  сметка на ОУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување Финансискиот извештај со 
Годишната сметка на ОУ „ Никола Вапцаров“ 
Струмица, за 2009 година, донесен  на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2455/2     Градоначалник 
23.04.2010 год. на општина Струмица 
С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 
63. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе  
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З а к л у ч о к 
за усвојување на Финансискиот извештај 

со Годишната  сметка на ОУ „Никола Вапцаров 
“ Струмица за 2009 година 

  
Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Никола Вапцаров “ 
Струмица  за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07- 2455/1  Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 (“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  
Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 

ОУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Гоце Делчев“ Вељуса, за 2009 година, донесен  
на седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2456/2             Градоначалник 
23.04.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 64. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 
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 22.04.2010 година, 
донесе  

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот извештај 
со Годишната  сметка на ОУ „Гоце Делчев “ 

Вељуса за 2009 година 
 
Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Гоце Делчев “ Вељуса  
за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07-2456/1    Совет на општина Струмица 
 22.04.2010 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 
(“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  Финансискиот  извештај со 
Годишната  сметка на ОУ „Герас Цунев“ 

Просениково за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување Финсискиот извештај со 
Годишната сметка на ОУ „Герас Цунев“ 
Просениково, за 2009 година, донесен  на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
  Бр.08-2457/2     Градоначалник 
  23.04.2010 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................. 
 65. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 

   
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната  сметка на ОУ 
„Герас Цунев“ Просениково за 2009 

година 
  
1.Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Герас Цунев“ 
Просениково за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

 
  Бр.07-2457/1   Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 
(“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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на  

Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 
ОУ „Св. Кирил и Методи“ Дабиле за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Св. Кирил и Методи“ Дабиле, за 2009 година, 
донесен  на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2458/2      Градоначалник 
23.04.2010 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

............................... 
 66. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 
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 22.04.2010 година, 
донесе     

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

со Годишната  сметка на ОУ „Св.Кирил и 
Методиј“ Дабиле за 2009 година 

 
1. Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиле  за 2009 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
Бр.07-2458/1     Совет на општина Струмица 
22.04.2010 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 (“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  
Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 

ОУ „Даме Груев“ Куклиш за 2009 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 
Финсискиот извештај со Годишната сметка на ОУ 
„Даме Груев“ Куклиш, за 2009 година, донесен  на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2459/2        Градоначалник 
23.04.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

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

67. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот 
извештај со Годишната  сметка на ОУ 
„Даме Груев“ Куклиш за 2009 година 

 
1.Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ОУ „Даме Груев“ 
Куклиш за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
 Бр.07-2459/1  Совет на општина Струмица 
 22.04.2010 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 
(“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  Финансискиот  извештај со 
Годишната  сметка на ОУ „ Маршал Тито“ 

Муртино за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување Финсискиот извештај со 
Годишната сметка на ОУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за 2009 година, донесен  на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
 Бр.08-2460/2                Градоначалник 
 23.04.2010 год.    на општина Струмица 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 
68. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 
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З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот извештај 
со Годишната  сметка на ОУ„Маршал Тито“ 

Муртино за 2009 година 
  

1.Се усвојува Финансискиот извештај со 
Годишната сметка на ОУ „Маршал Тито“ Муртино 
за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07- 2460/1     Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 (“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 
Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на 
ОМУ „ Боро Џони “ Струмица за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 

Финсискиот извештај со Годишната сметка на 
ОМУ „ Боро Џони “ Струмица, за 2009 година, 
донесен  на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2461/2    Градоначалник 
23.04.2010 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

................................. 
 69. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 
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 22.04.2010 година, 
донесе   

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

со Годишната  сметка на  ОМУ „Боро Џони“ 
Струмица за 2009 година 

  
1. Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на  ОМУ „Боро Џони“ Струмица 
за 2009 година.  

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
 Бр.07-2461/1      Совет на општина Струмица 
 22.04.2010 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 
(“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  e 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на  Финансискиот  извештај со 
Годишната  сметка на   ЈОУДГ„ Детска 
Радост “ Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување Финсискиот извештај со 
Годишната сметка на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица, за 2009 година, донесен  на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
  Бр.08-2462/2            Градоначалник 
  23.04.2010 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
70. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе  
  

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

извештај со Годишната сметка на 
ЈОУДГ„Детска Радост“ Струмица за 2009 

година 
 
1.Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ЈОУДГ„Детска Радост“ 
Струмица  за 2009 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

 
  Бр.07-2462/1  Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 
(“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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Финансискиот  извештај со Годишната  сметка на  
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2009 

година 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување 
Финсискиот извештај со Годишната сметка на ЛУБ 
“БлагојЈанков Мучето“ Струмица, за 2009 година, 
донесен  на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.04.2010 година. 

 
Бр.08-2463/2          Градоначалник 
23.04.2010 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................. 
71. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 
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 22.04.2010 година, 
донесе    

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот извештај 
со Годишната  сметка на ЛУБ„Благој Јанков 

Мучето“ Струмица за 2009 година 
 
 1.Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица  за 2009 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07-2463/1      Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 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 (“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 усво-

јување на Финансискиот  извештај со Го-
дишната  сметка на Дом за деца и млади 
„Благој Мучето “ Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување Финсискиот извештај со 
Годишната сметка на Дом за деца и млади 
„Благој Мучето“ Струмица, за 2009 година, 
донесен  на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.04.2010 
година. 

 
 Бр.08-2464/2          Градоначалник 
 23.04.2010 год.     на општина Струмица 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 
72. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) 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 
22.04.2010 година, донесе 

     
З а к л у ч о к 

за усвојување на Финансискиот извештај 
со Годишната  сметка на Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 2009 

година 
  
1. Се усвојува Финансискиот извештај со 

Годишната сметка на Дом за деца и млади 
„Благој Мучето“Струмица  за 2009 годинa со 
следната измена: сумарниот износ на блок 
дотацијата  946.420,00 денари се заменува 
со износ 1.017.781,00 денари. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

  
  Бр.07-2464/1   Совет на општина Струмица 
  22.04.2010 год. Претседател, 
  С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
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