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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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

бр. 14

стр. 3

Буџетот на општина Струмица за 2014
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5255/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
…………………………

Р е ш е н и е
за објавување на Буџетскиот календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2014 година

1.
Се
објавува
Буџетскиот
календар за подготовка и донесување на

235.
Врз основа на член 27 став 4 и 5
од Законот за финасирање на единиците
на локалната самоуправа („Службен

весник на Република Македонија” бр.
61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица”
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
04.06.2013 година, донесе

Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2014 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2014 година, се утврдуваат следните рокови и активности:
Можен датум
Април-мај
2013
Мај-јуни
2013
1-30
09/13

Буџетски
Советот на
календар

активности

општината

донесува

Буџетски

Совет на општината усвојува развојни
документи
Министерот за финансии подготвува буџетски
циркулар во кој се содржани
главните насоки за изготвување на Предлогбуџетите за наредната година и висината на
дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува
на општината

Одговорност
Совет на општина
Струмица
Совет на општина
Струмица
Чл.21 од Законот на
Буџетите (“Сл.весник
на РМ’бр.61/04);чл.27
ст.1 и 2 од Законот за
финансирање на ЕЛС
(“Сл. весник на РМ”
бр.61/04)

Стр.

05/10/
2013

10/10/
2013
20/10/
2013

25/10/
2013

30/10/
2013

15/11/
2013

Ноември
2013

4
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Градоначалникот и Секторот за финансиски
прашања се состануваат за да ги одредат
приоритетите и одредбите на буџетот за
наредната година имајќи ги во предвид добиените
барања и иницијативи од граѓаните, НВО,
институции од областа на културата и спортот и
други

Градоначалникот,
Секторот за финансиски прашања

Буџетските информации со формуларите за
буџетските
побарувања
со
упатства
се
доставуваат до другите сектори и сите општински
буџетски корисници заедно со писмото од
Градоначалникто за зацртаните одредби

Сектор за
прашања

Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го
доставува на одобрување до Советот

Градоначалник

Проценката
на
трошоците
и
изготвените
програмски активности за наредната буџетска
година се враќаат во Секторот за финансиски
прашања од останатите сектори и општинските
буџетски корисници
a. Се собираат буџетските барања од
граѓаните на собири на МЗ и други
организирани форми на консултации со
сите учесници во буџетскиот процес (НВО,
спорт, култура и др.)
b. Барањата се анализират усогласуваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи

Раководители на сектори
Буџетски корисници

Советот го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен дел
на Предлог-буџетот
Градоначалникот ги разгледува и одобрува
предложените предлог-буџетски пресметки и го
одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот
за финансиски прашања

Сектор за
прашања

финансиски

финансиски

Совет на општина

Градоначалник

Ноември
2013

а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на
општината
б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и
се дава на достапност на јавноста; и
в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини,
анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници

Декември
2013

До Советот се доставува конечен Предлог- буџет
од страна на градоначалникот

Градоначалник

Декември
2013

Се води расправа во телата на Советот на
општината

Комисија за
финансии

Градоначалник

буџет

и
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Декември
2013

Службен гласник на општина Струмица

1.Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната година
2. Доколку Советот не го усвои Предлог- буџетот
се донесува Одлука за времено финансирање
согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање
на ЕЛС (“Сл. весник на РМ”бр.61/04)

2. Буџетскиот календар влегува во
сила по објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.07-5255/1
Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за одобрување
на средства за трошоци, услуги и превоз на
починат учесник на Струмичкиот карневал
2013 година
1. Се објавува Одлуката за
одобрување на средства за трошоци,услуги
и превоз на починат учесник на
Струмичкиот
карневал
2013
година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 04.06.2013
година.
Бр. 08-5256/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

бр. 14

стр. 5

Совет на општина
Струмица

Струмица, на седницата
04.06.2013 година, донесе

одржана

Одлука
за одобрување на средства за трошоци,
услуги и превоз на починат учесник на
Струмичкиот карневал 2013 година
Член 1
Се
одобруваат
средства
за
трошоци, услуги и превоз на починат
учесник на Струмичкиот карневал 2013
година – Дамир Турк од Хрватска во износ
од 260.044 денари.
Член 2
Одобрените
средства
да
се
издвојат од Буџетот на општина Струмица
за 2013 година – од ставка - Постојна
резерва.
Средствата да се исплатат на
сметка на ДПТУ „Марија Пласт“ ДОО
Струмица, по Фактура бр. 15 од 21.03.2013
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица “.
Бр.07-5256/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................

236.
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 и 2/06), Советот на општина

на

Стр.
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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
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за дел од
стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20) за ГП 2
(за делови од КП бр. 5908/3, 5887/2 и
5887/3 КО Струмица), општина Струмица,
плански период
2011 – 2016
1. Се објавува Одлуката за
донесување на Детален урбанистички план
за дел од стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20)
за ГП 2 (за делови од КП бр. 5908/3, 5887/2
и 5887/3 КО Струмица), општина Струмица,
плански период 2011 – 2016, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5257/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
237.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
04.06.2013 година, донесе
Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од стар блок бр. 23 (нов
блок бр. 20) за ГП 2 (за делови од КП бр.
5908/3, 5887/2 и 5887/3 КО Струмица),
општина Струмица, плански период 2011
– 2016
Член 1
Се донесува Детален урбанистички
план за дел од стар блок бр. 23 (нов блок
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бр. 20) за ГП 2 (за делови од КП бр. 5908/3,
5887/2 и 5887/3 КО Струмица), општина
Струмица, плански период 2011 – 2016.
Член 2
Деталниот урбанистички план за
дел од стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20) за
ГП 2 (за делови од КП бр. 5908/3, 5887/2 и
5887/3 КО Струмица) е со површина од 292
м², и со граничен опфат:
- од исток со улица „Младинска“,
- со останатите страни граничи со
изградени градежни парцели со намена А1
- домување во станбени куќи.
Член 3
Деталниот урбанистички план за
дел од стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20) за
ГП 2 (за делови од КП бр. 5908/3, 5887/2 и
5887/3 КО Струмица) е изработен од ДПГИ
„Вектор 90 “ Томе дооел Струмица со тех.
број 027-0806/2011 и се состои од :
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и инфраструктурата.
Член 4
Деталниот урбанистички план за
дел од стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20) за
ГП 2 (за делови од КП бр. 5908/3, 5887/2 и
5887/3 КО Струмица) се заверува со потпис
и печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5257/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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

05 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
1. Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5259/2 Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................

бр. 14

238.
Врз основа на член 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
04.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Струмица за
2013 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистичките планови на општина
Струмица за 2013 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 28/12,
02/13, 04/13 и 7/13), се вршат следните
измени и дополнувања:

Во глава
III.Урбанистички план за населени места во Општината
По реден број 23 се додава:
Р.б.
24

Објект.
ДУП за дел од село Банско КП бр. 3241 КО
Банско

Износ денари
самофинасирање

Во глава
IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува
користењето на просторот вон планските опфати
Во табелата се брише:
р.б.
11
12
13

Објект
КП бр. 228/3 КО Баница
КП бр. 228/4 КО Баница
КП бр. 228/3 и 228/4 КО Баница

Износ денари
самофинансирање
самофинансирање
самофинансирање

Во истата глава во табелата по реден број 30 се додава:
р.б.
31.

Објект
КП бр. 1330 и 1331 КО Габрово

стр. 7

Износ денари
Самофинансирање

Стр.

8

бр. 14

Службен гласник на општина Струмица

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5259/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
утврдување Нацрт ДУП за градежна
парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),
Oпштина Струмица 2012-2017
1. Се објавува Заклучокот за
утврдување Нацрт ДУП за градежна
парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),
Oпштина Струмица 2012-2017, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5260/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.

.........................
239.
Врз основа на член 11 и 22 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 04.06.2013 година, донесе

05 јуни 2013 год.

Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за градежна
парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),
Oпштина Струмица 2012-2017
1. Се утврдува Нацрт ДУП за
градежна парцела на ГП бр.88, КП бр.
5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по
ГУП), Oпштина Струмица 2012-2017
2. Со овој Урбанистички план се
2
опфаќа простор со површина од 252 м .
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
градежна парцела на ГП. Бр. 88, КП бр.
5836 граничи:
-

Од север со ГП бр. 87;
Од југ со КП бр. 5835;
Од запад со КП бр. 5847/1 и
Од исток со ул. „Мануш Турновски“.

3. Нацрт ДУП за градежна
парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),
општина
Струмица
2012-2017
е
изработен од Друштвото за проектирање,
градежништво и инженеринг „Вектор 90“
Томе дооел - Струмица со техн. број 0052001/2012 и се состои од:
- текстуален дел и графички
приказ на планските решенија на
опфатот, како и нумерички дел со
билансни показатели за планскиот опфат
и инфраструктурата.
4. Со влегувањето во сила на
овој Заклучок се поништува Заклучокот
за утврдување Нацрт ДУП за градежна
парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),
Oпштина Струмица 2012-2017 („Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 14/12)
5. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5260/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

05 јуни 2013 год.

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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012
година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
на
локалните
патишта
и
улици
територијата на општина Струмица за
2012 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5261/2
Општина Струмица
05.06.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
240.
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 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување
и заштита на локалните патишта и
улици на територијата на општина
Струмица за 2012 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,

бр. 14

стр. 9

реконструкција, одржување и заштита на
локалните
патишта
и
улици
на
територијата на општина Струмица за
2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5261/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на улици во град Струмица
како и локални патишта во општина
Струмица за 2012/2013 година
во зимски услови
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на улици во
град Струмица како и локални патишта во
општина Струмица за 2012/2013 година
во зимски услови, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5262/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

241.
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 и 2/06), Советот на

Стр.

10

бр. 14

Службен гласник на општина Струмица

општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на улици во град
Струмица како и локални патишта во
општина Струмица за 2012/2013
година во зимски услови
1. Се усвојува Извештајот за
за
реализација
на
Програмата
одржување на улици во град Струмица
како и локални патишта во општина
Струмица за 2012/2013 година во зимски
услови.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5262/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за
2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица – Гас“
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5263/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

05 јуни 2013 год.

242.
Врз основа на член 11 став 1
точка 6 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 и
6/12), член 36 став 1 точка 9 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 04.06.2013 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот
за работа на ЈПЕД „Струмица – Гас“
Струмица за 2012 година
1. Се дава согласност на
Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица
- Гас“ Струмица за 2012 година, усвоен со
Одлука на Управниот одбор на јавното
претпријатие бр. 02-91/6 од 26.02.2013
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5263/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈПЕД „Струмица –
гас“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Годишната сметка

05 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

извештај
на
ЈПЕД
со
финансов
„Струмица – Гас“ Струмица за 2012
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5264/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.............................
243.
Врз основа на член 11 став 1
точка 6 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 и
6/12), член 36 став 1 точка 9 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 04.06.2013 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на
ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за
2012 година
2. Се
дава
согласност
на
Годишната сметка со финансов извештај
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
2012 година, усвоена со Одлука на
Управниот одбор на јавното претпријатие
бр. 02-91/4 од 26.02.2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5264/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на

бр. 14

стр. 11

општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5265/2 Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.................................
244.
Врз основа на член 11 став 1
точка 6 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 и
6/12), член 36 став 1 точка 9 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 04.06.2013 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот
за работа на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2012 година
1. Се дава согласност на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2012 година, усвоен со Одлука на
Управниот одбор на јавното претпријатие
бр. 02-63/2 од 26.02.2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5265/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................

Стр.

12

бр. 14

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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Годишната сметка
со
финансов
извештај
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2012 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5266/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..........................
245.
Врз основа на член 11 став 1
точка 6 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 и
6/12), член 36 став 1 точка 9 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 04.06.2013 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на
ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2012 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка со финансов извештај
на ЈП „Паркиралишта Струмица “
Струмица за 2012 година, усвоена со

05 јуни 2013 год.

Одлука на Управниот одбор на јавното
претпријатие бр. 02-63/3 од 26.02.2013
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5266/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
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
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
ОЈУ - ОГУДУ „Јоска Свештарот“
Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
ОЈУ - ОГУДУ „Јоска Свештарот“
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5267/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
246.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работа на ОЈУ - ОГУДУ „Јоска
Свештарот“ Струмица за 2012 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на ОЈУ - ОГУДУ „Јоска
Свештарот“ Струмица за 2012 година,

05 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 14

стр. 13

усвоен со Одлука на Управниот одбор на
Отворениот граѓански универзитет за
доживотно учење бр. 02-40/2 од
28.02.2013 година.

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2012 година

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

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2012 година.

Бр.07-5267/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Бр.07-5268/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5268/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................
247.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

..................................
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2012 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5269/2
05.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Стр.

14

бр. 14

Службен гласник на општина Струмица

05 јуни 2013 год.

248.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

249.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2012 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2012 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2012 година.

Бр.07-5269/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
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
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5270/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5270/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5271/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
................................

05 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

250.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5271/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................

бр. 14

стр. 15

251.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5272/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

............................
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2012 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2012 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.

Бр. 08-5272/2
Општина Струмица
05.06.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

Бр. 08-5273/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
........................

Стр.

16

бр. 14

Службен гласник на општина Струмица

05 јуни 2013 год.

252.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

253.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2012 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2012 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5273/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
Струмица
Марјан Даскаловски 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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5274/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................

1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5274/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ с. Просениково за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
с. Просениково за 2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5275/2
Општина Струмица
05.06.2013 год. Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..............................

05 јуни 2013 год.
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стр. 17

254.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

255.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ с. Просениково за 2012 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ с. Вељуса за 2012 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ с. Просениково за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5275/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ с. Вељуса за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
с. Вељуса за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5276/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ с. Вељуса за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5276/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Општина Струмица
Бр. 08-5277/2
05.06.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................

Стр.

18

бр. 14
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256.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5277/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
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
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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5278/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

05 јуни 2013 год.

257.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5278/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5279/2
Општина Струмица
05.06.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

05 јуни 2013 год.
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258.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5279/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 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
(„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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ОМУ „Боро Џони“
Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ОМУ „Боро Џони“
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 04.06.2013 година.
Бр. 08-5280/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

бр. 14

стр. 19

259.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ОМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ОМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5280/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски 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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
04.06.2013 година.
Бр. 08-5281/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
............................

Стр.

20

бр. 14
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260.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 04.06.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2012 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5281/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
05.06.2013 год.
Струмица
Марјан Даскаловски 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 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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 2013
година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2013
година, донесен на седницата на Советот

05 јуни 2013 год.

на општина Струмица,
04.06.2013 година.

одржана

на

Бр. 08-5282/2
Општина Струмица
05.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

261.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од
Статутот
на
општина
Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
04.06.2013 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 2013 година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2013 година.
2.Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5282/1 Совет на општина Струмица
05.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................

262.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот
квартал од 2013 година

05 јуни 2013 год.
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Службен гласник на општина Струмица

05 јуни 2013 год.
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Стр.
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Службен гласник на општина Струмица

05 јуни 2013 год.

