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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  измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

општина Струмица за 2016 година 
 

Се објавува Одлуката за  измена 
на распоредот на средствата на Буџетот 
на општина Струмица за 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.11.2016 
година. 
 
Бр.09-7988/2 Општина Струмица 
17.11.2016 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 
  

 
 
348. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 
192/15) 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 15.11.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за измена на распоредот на средствата 
на Буџетот на општина Струмица за 

2016 година 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши  измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на општина 
Струмица за 2016 година и тоа: 
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Член 2 
 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  
денот  на  објавувањето  во „Службен  гласник  
на  општина  Струмица“  и  станува  составен  
дел  на Буџетот на општина Струмица за 2016 
година. 
 
Бр.08-7988/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 

овластување на овластен претставник на 
Општина Струмица кој ќе ги врши 

работите од надлежност на собранието на 
акционери на Друштвото за спортски 

дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ 
СТРУМИЦА АД Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
овластување на овластен претставник на 
Општина Струмица кој ќе ги врши 
работите од надлежност на собранието на 
акционери на Друштвото за спортски 
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ 
СТРУМИЦА АД Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2016 година. 
 
    Бр.09-7989/2          Општина Струмица 
    17.11.2016 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................................. 
 349. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 15.11.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за овластување на овластен 

претставник на Општина Струмица кој 
ќе ги врши работите од надлежност на 

собранието на акционери на Друштвото 
за спортски дејности КОШАРКАРСКИ 

КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица 
 

Член 1 
Општина Струмица, како основач 

на Друштво за спортски дејности 
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КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД 
Струмица, работите од надлежност на 
Собранието на акционерското друштво ги 
врши преку овластен претставник. 

Се овластува овластениот 
претставник да ги превземе по свое лично 
убедување сите дејствија и активности во 
претставувањето на Општина Струмица, 
на вонредната седница на собранието на 
КК СТРУМИЦА АД Струмица која ќе се 
одржи на 07.12.2016 година во 12.30 часот 
свикана со јавен повик од 04.11.2016 
година објавен во дневниот весник 
„СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ како и да ги 
превземе сите дејствија и активности на 
претстојната седница, да поднесе до 
Одборот на директори на КК СТРУМИЦА 
АД Струмица предлог дневен ред за избор 
на пет нови членови на одборот на 
директори од чии редови ќе избере и 
извршен директор на друштвото. 

Се овластува овластениот 
претставник на собранието на КК 
СТРУМИЦА АД Струмица кое ќе се одржи 
на 07.12.2016 година во 12.30 часот да 
донесе одлука за отповикување на сите 
пет членови на одборот на директори и 
тоа: 
- Бошко Георгиев од Струмица, ул „Цар 
Самоил“ бр. 8, извршен член на одборот 
на директори  
- Кирил Ахтаров од Струмица, ул. „Атанас 
Нивичански“ бр. 3, неизвршен член на 
одборот на директори, 
- Михаил Папдопулус од Струмица, ул. 
„Скопска“ бр. 11, неизвршен член на 
одборот на директори, 
- Драган Јанков од Струмица, ул. 
„Братство единство“ бр. 39, неизвршен 
член на одборот на директори, 
- Ристо Кречев од Струмица, ул. „Мито 
Хаџивасилев Јасмин“ бр. 5, неизвршен 
член на одборот на директори. 
 

 
Се овластува овластениот 

претставник на собранието на КК 
СТРУМИЦА АД Струмица кое ќе се 
одржи на 07.12.2016 година во 12.30 
часот да донесе одлука за избор на пет 
нови членови на одборот на директори и 
тоа: 

- Лефтер Андонов од Струмица, ул 
„Младинска“ бр. 112-7, извршен член 
на одборот на директори  
- Стефан Витанов од Струмица, ул. 
„Маршал Тито“ бр.4/1-9, неизвршен 
член на одборот на директори, 

- Сашо Масев од Струмица, ул. „Јанко 
Цветинов“ бр. 17, независен 
неизвршен член на одборот на 
директори, 
- Драги Чавдаров од Струмица, ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин “ бр. 83, 
неизвршен член на одборот на 
директори, 
- Бошко Георгиев од Струмица, ул. 
„Цар Самоил“ бр. 8, неизвршен член 
на одборот на директори. 

 
Член 2 

 
За овластен претставник кој ќе ги 

врши работите од надлежност на 
Сбранието на Друштво за спортски 
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ 
СТРУМИЦА АД Струмица со ЕМБС: 
6823122 се именува Јосиф Христов - 
Претседател на Советот на Општина 
Струмица. 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7989/1   Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 донесување 

на Стратегија за унапредување на 
родовата еднаквост во општина Струмица 

за периодот 2017 – 2020 година 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
донесување на Стратегија за 
унапредување на родовата еднаквост во 
општина Струмица за периодот 2017 – 
2020 година, донесена на седницата на 
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Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.11.2016 година. 
 
   Бр.09-7990/2        Општина Струмица 
  17.11.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................................ 
 350. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 15.11.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за донесување на Стратегија за 

унапредување на родовата еднаквост 
во општина Струмица за периодот 2017 

– 2020 година 
 

Член 1  
 

 Се донесува Стратегијата за 
унапредување на родовата еднаквост во 
општина Струмица за периодот 2017 – 
2020 година. 

Член 2 
 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Стратегијата за унапредување на 
родовата еднаквост во општина Струмица 
за периодот 2017 – 2020 година. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7990/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 донесување 
на Стратегија за култура со Акциски план 
на Општина Струмица за периодот 2017 – 

2022 година 
 

 Се објавува Одлуката за 
донесување на Стратегија за култура со 
Акциски план на Општина Струмица за 
периодот 2017 – 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2016 година. 
 
   Бр.09-7991/2               Општина Струмица 
   17.11.2016 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
351. 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” 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 15.11.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за донесување на Стратегија за култура 
со Акциски план на  Општина Струмица 

за периодот 2017 – 2022 година 
 

Член 1  
 Се донесува Стратегијата за 
култура со Акциски план на Општина 
Струмица за периодот 2017 – 2022 година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е 
Стратегијата за култура со Акциски план 
на Општина Струмица за периодот 2017 – 
2022 година. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7991/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 
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и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

поставување на времен објект (стакленик) 
на  КП бр. 1862/1 во КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
поставување на времен објект (стакленик) 
на  КП бр. 1862/1 во КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.11.2016 
година. 
 
    Бр.09-7992/2            Општина Струмица 
   17.11.2016 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 352. 
 Врз основа на член 73 став 1 
алинеја 2 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република 
Mакедонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) 
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 15.11.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за поставување на времен објект 

(стакленик) на  КП бр. 1862/1 во КО 
Струмица 

 
Член 1 

 
Се одобрува поставување на 

времен објект (стакленик) на КП бр. 1862/1 
во КО Струмица  во дворот на СОУУД 
“Димитар Влахов“ Струмица.  

 
Член 2 

 
Времениот објект (стакленик) да го 

инсталира и користи СОУУД “Димитар 
Влахов“ Струмица, за научно – 
истражувачки и образовни потреби, 
односно за практична настава на 
учениците од земјоделско-ветеринарната 
струка и стручно образование на 
земјоделци.   

 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7992/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека „Благој 

Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.11.2016 
година. 
 
     Бр.09-7993/2  Општина Струмица 
    17.11.2016 год.                Градоначалник, 
     С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 353. 
 Врз основа на член 14 став 2 од 
Законот за библиотеките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 
116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) 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 15.11.2016 година, 
донесе 

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

на Локалната установа библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2017 година 
 

1. Се усвојува Програмата за 
работа на Локалната установа библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2017 
година, предложена од страна на 
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Управниот одбор со Одлука бр. 02-209/2 
од 04.11.2016 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-7993/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 Програмата за работа со 
финансов план за 2017 година на 

Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа со 
финансов план за 2017 година на 
Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2016 година. 
 
   Бр.09-7994/2         Општина Струмица 
  17.11.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.............................................. 
 354. 
 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 15.11.2016 година, 
донесе 

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

со финансов план за 2017 година на 
Општинската установа Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ Струмица 
 

1. Се усвојува Програмата за работа 
со финансов план за 2017 година на 
Општинската установа Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ Струмица, 
предложена од страна на Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-103/1 од 
04.11.2016 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-7994/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 Програмата за годишно 
работење во 2017 година на Отворениот 

граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за годишно 
работење во 2017 година на Отворениот 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.11.2016 
година. 
 
   Бр.09-7995/2               Општина Струмица 
   17.11.2016 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 355. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 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 15.11.2016 година, 
донесе 
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З а к л у ч о к 

за усвојување на Програмата за 
годишно работење во 2017 година на 
Отворениот граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 

Струмица 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
годишно работење во 2017 година на 
Отворениот граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица, донесена од Управниот одбор 
со Одлука бр. 02-225/2 од 28.10.2016 
година 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-7995/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 Информацијата за 
концептот „Општина по мерка на детето“ 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
концептот „Општина по мерка на детето“, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.11.2016 
година. 
 
    Бр.09-7996/2             Општина Струмица 
    17.11.2016 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

 356. 
 
 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 15.11.2016 година, 
донесе 

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

концептот „Општина по мерка на 
детето“ 

 
1.Се усвојува Информацијата за 

концептот „Општина по мерка на детето“. 
2.Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-7996/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 

одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2016 година. 
 
    Бр.09-7997/2          Општина Струмица 
   17.11.2016 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

357. 
Врз основа на член 21-б од 

Законот за буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 
192/15 и 167/2016) 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 15.11.2016 година, донесе 
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З а к л у ч о к 
за одобрување на Предлог - Планот на 

програмите за развој 
 
 
1. Се одобрува Предлог - Планот на 

програмите за развој. 
2. Одобрениот  План на програмите за 

развој е составен дел на предлогот на 
Буџетот на општина Струмица за 2017 
година. 

 
3. Овој Заклучок влегува во сила 

со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-7997/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2016 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 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2016 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2016 
година, донесен на седницата на Советот 

на општина Струмица, одржана на 
15.11.2016 година. 
 
   Бр.09-7998/2      Општина Струмица 
  17.11.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

358. 
 

 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) 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 15.11.2016 година, донесе 

 
 

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

за извршувањето на Буџетот 
на општина Струмица за третиот 

квартал од 2016 година 
 
 
1. Се усвојува Кварталниот извештај за 

извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2016 
година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот извештај составен на 
образец К1, К2 и К3. 

 

 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7998/1   Совет на општина Струмица 
16.11.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

...................................................... 
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 359. 
Развојни програми - 2017 год.  
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 360. 
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот 

квартал од 2016 година 
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