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Службен гласник на општина Струмица

442.
Врз основа на член 8 став 1 од
Законот
за
слободен
пристап
до
информации од јавен карактер („Службен
весник на РМ“ бр.13/06, 86/08, и бр.6/10),
член 50 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 39
од Статутот на Општина Струмица,
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06) Градоначалникот на
општина Струмица донесе
Решение
за определување на службено лице
одговорно за посредување со
информации од јавен карактер

1. Се определува Борче Цветков,
државен
службеник
во
општинска
администрација на Општина Струмица за
овластено лице одговорно за посредување
при остварување на правото на слободен
пристап до информации од јавен карактер.
2.Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општината.

Бр. 08-7900/2
14.11.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

бр. 15

14.11.2014 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлука за определување
локација за поставување спомен обележје
- скулптура на дрво од рециклиран
железен материјал
1.
Се
објавува
Одлука
за
определување локација за поставување
спомен обележје - скулптура на дрво од
рециклиран железен материјал, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.11.2014 година.

Бр. 08-7916/2
14.11.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

443.
Врз основа на член 18 став 1 од
Законот за меморијалните споменици и
спомен обележјата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 14.11.2014 година, донесе
Одлука
за определување локација за
поставување спомен обележје скулптура на дрво од рециклиран
железен материјал
Член 1

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

За поставување Спомен обележје скулптура на дрво од рециклиран железен
материјал, се определува: КП бр. 10 КО
Струмица, во Градскиот парк во Струмица,
во вториот триаголник спроти езерцето.
Член 2
Спомен обележјето - скулптура на
дрво од рециклиран железен материјал е

14.11.2014 год.

бр. 15
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изработено од академскиот сликар Никола
Пијаманов, во рамките на проектот
„Прекуграничен центар за развој на човечки
ресурси“ на Здружението на „Евро-Визија“
од Струмица, во копартнерски однос со
фондациите „Граѓанска иницијатива за
локален развој“ од Ќустендил и „Развој на
децата и младите во Дупница“ од Дупница Република Бугарија.

3

програмите за развој, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.11.2014 година.
Бр. 08-7917/2
14.11.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Член 3
за
подигање
на
Средствата
постаментот за поставување на Спомен –
обележјето - скулптура, ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Струмица за 2014
година.
Член 4
За
чувањето,
одржувањето,
заштитата и користењето на спомен
обележјето – скулптура, ќе се грижи
Општина Струмица.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр. 07-7916/1 Совет на општина Струмица
14.11.2014 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
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

444.
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 и 171/12) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 14.11.2014 година, донесе
Заклучок
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 2015
година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7917/1 Совет на општина Струмица
14.11.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
..................................

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одобрување на Предлог - Планот на
програмите за развој
1. Се објавува Заклучокот
одобрување на Предлог - Планот

стр.

за
на
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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 Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распределба на
Блок дотациите за 2015 година на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
распределба на Блок дотациите за 2015
година на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.11.2014 година.

Бр. 08-7918/2
Општина Струмица
14.11.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

бр. 15

14.11.2014 год.

445.
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 и 21/10), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 14.11.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распределба на Блок дотациите за 2015
година на Локалната установа
библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица
1. Се дава согласност на Одлуката
за распределба на Блок дотациите за 2015
година на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица број 02197/2 од 05.11.2014 година, донесена од
Управниот одбор на библиотеката.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7918/1 Совет на општина Струмица
14.11.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

__________________________________
____________________

