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Стр. 2

Службен гласник на општина Струмица

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 ажурирање
на Процената на загрозеност на
подрачјето на Општина Струмица од сите
ризици и опасности
Се
објавува
Одлуката
за
ажурирање на Процената на загрозеност
на подрачјето на Општина Струмица од
сите ризици и опасности, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3870/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
122.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), член 14 став 1 од Уредбата за
методологијата за изработка на процената
на загрозеноста на безбедноста на
Република Македонија од сите ризици и
опасности,
нејзината
содржина
и
структура,
начинот
на
чување
и
ажурирање, како и определувањето на
субјектите во системот за управување со
кризи на кои им се доставува целосна или
извод од процената („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 13/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности
Член 1
Да се ажурира Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности.
Член 2
Регионалниот
центар
за
управување со кризи Струмица да ги
координира активностите за ажурирање на

бр. 7

30.05.2016 год.

Процената на загрозеност на подрачјето
на Општина Струмица од сите ризици и
опасности
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3870/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
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 доделување
финансиски средства на Стојан Стојанов
од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување финансиски средства на
Стојан Стојанов од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3871/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
123.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за доделување финансиски средства
на Стојан Стојанов од Струмица
Член 1
На Стојан Стојанов од Струмица
му се доделуваат финансиски средства во
износ од 100.000,00 денари, за набавка на
музички инструмент – класична гитара.

30.05.2016 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Доделените финансиски средства
да се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2016 година и да се
трансферираат на Стојан Стојанов од
Струмица, на негова трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3871/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 4562 КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 4562 КО Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.05.2016
година.
Бр.09-3872/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
124.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

стр.

3

и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 4562 КО Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, стовариште, кој се
наоѓа на КП бр. 4562 КО Куклиш во
сопственост на Зоки Китанов.
Според УПС Куклиш, објектот на
КП бр. 4562 КО Куклиш, се наоѓа во
градежна
парцела
со
намена
индивидуално домување, на земјиште
сопственост на лицето Зоки Китанов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3872/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 2124 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2124 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.05.2016
година.
Бр.09-3873/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................

Стр. 4

Службен гласник на општина Струмица

125.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 2124 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2124 КО Струмица во
сопственост на Стојан Аџиев.
Според ДУП за блок бр. 15,
објектот на КП бр. 2124 КО Струмица, се
наоѓа на земјиште кое не е третирано со
деталниот план, на земјиште сопственост
на лицата Аџиев Стојан, Крстева Анка,
Аџиев Никола.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3873/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
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

бр. 7

30.05.2016 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 7777 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7777
КО
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3874/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
126.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти в.о урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7777 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, викенд куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7777 КО Струмица, во
сопственост на лицето Никола Костов.
Објектот на КП бр. 7777 КО
Струмица, според ГУП на град Струмица,
се наоѓа вон градежниот опфат, на
земјиште со неизложени права.

30.05.2016 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3874/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 2573 КО
Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2573 КО Банско, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3875/2
30.05.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

127.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 27.05.2016 година,
донесе

стр.
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2573 КО Банско, во
сопственост на лицето Сафет Латифи.
Објектот на КП бр. 2573 КО Банско,
според УПС Банско, се наоѓа вон
градежниот опфат, на земјиште со
неизложени права.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3875/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 634, 636, 637
КО Баница
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
634, 636, 637 КО Баница, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3876/2
30.05.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Стр. 6
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128.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 634, 636, 637
КО Баница
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 634, 636, 637 КО Баница,
во сопственост на лицето Роберт Митев.
Објектот на КП бр. 634, 636, 637
КО Баница, според УПС Баница, се наоѓа
вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3876/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
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

бр. 7

30.05.2016 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО
Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
4008, 4009 КО Куклиш, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.05.2016 година.
Бр.09-3877/2
30.05.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.................................................
129.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) 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 27.05.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО
Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш, во
сопственост на лицето Васе Митушев.
Објектот на КП бр. 4008, 4009 КО
Куклиш, според УПС Куклиш, се наоѓа со
еден дел вон градежниот опфат, на
земјиште сопственост на Васе Митушев
(КП бр. 4008) и Кољо Димкин (КП бр.
4009).

30.05.2016 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3877/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година,
донесена на седницата на Советот на
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општина Струмица, одржана на 27.05.2016
година.
Бр.09-3878/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
130.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16) 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 27.05.2016 година,
донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2016 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 15/15, 2/16 и 3/16), се врши следното
дополнување:

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден
број 29 се додава:
Р.б.

30

Објект
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од блок 11 (блок 29 согласно ГУП на град Струмица)
со плански опфат во следните граници:
- Од североисток со осовина на ул.„Маршал Тито“;
- Од југ со осовина на ул.„15-ти Мај“; и
- Од запад со осовина на ул.„Прилепска“.

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-3878/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
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

Износ денари

Самофинансирање

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.03.2016 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.03.2016 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.05.2016
година.
Бр.09-3879/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................

Стр. 8
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131.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 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
27.05.2016 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.03.2016 година
1.Се дава согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за периодот од 01.01. до
31.03.2016 година, усвоен од Управниот
одбор со Одлука бр. 02-417/2 од
28.04.2016 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3879/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
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

бр. 7

30.05.2016 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2016
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2016
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
27.05.2016 година.
Бр.09-3881/2
Општина Струмица
30.05.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
132.
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 27.05.2016 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот
на општина Струмица за првиот
квартал од 2016 година
1.
Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот 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.08-3881/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

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

30.05.2016 год.

бр. 7

Службен гласник на општина Струмица

стр.

9

133.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот
квартал од 2016 година

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

бр. 7

30.05.2016 год.

30.05.2016 год.

бр. 7
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Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

бр. 7

30.05.2016 год.

