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2.       23.10.2011 година 
     - ДЕН НА  МАКЕДОНСКАТА 
РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА 

  
          НОСИТЕЛ: Комисијата  

 
 
Д Е К Е М В Р И 
 

1.       11.12.2011 година  
    - ДЕН НА ЗАШТИТНИЦИТЕ НА 
СТРУМИЦА – СВЕТИТЕ 15 
ТИВЕРИОПОЛСКИ  
СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ 

 
III 

Покрај настаните од точка II, 
Локалната самоуправа во текот на годината 
ќе се вклучи и во одбележувањето на 
годишнини од раѓањето или смртта на 
личности кои се земени како патрони на 
различни институции, како и на настани од 
историјата на македонскиот народ што ќе 
бидат одбележувани од други институции и 
невладини организации. 

 
IV.  ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
 
 Финансиските средства за 
реализација на оваа Програма ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Струмица  за 2011 година – Програма Е0 во 
зависност од активностите што ќе бидат 
реализирани. 
 

Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-8076/1   Совет на општина Струмица 
 30.12.2010 год.      П р е т с е д а т е л, 
 С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

............................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Статутарната oдлука 
за изменување на Статутот на општина 

Струмица 
 

 1. Се објавува Статутарната  
oдлука за изменување на Статутот на 
општина Струмица, донесена на седницата 

на Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.12.2010 година. 
 
 Бр. 08- 8077/2            Градоначалник 
 30.12.2010 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

......................... 
  
  255. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 20 ста1 
точка 1  од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницатa  одржана на 
29.12.2010 година, донесе 
 

 Статутарна  oдлука 
за изменување на Статутот на општина 

Струмица 
 

Член 1 
Во Статутот на општина Струмица  

(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07 и 2/2010 ) во член  44 се 
бришат зборовите: „може да“. 
 

Член 2 
Во член 45 став 1 се менува и 

гласи: 
„Советот за заштита на 

потрошувачите е составен од 9 ( девет) 
члена  и тоа: 
- три члена се избираат од редот 

на членовите на Советот на 
општина Струмица; 

- два члена од невладини 
организации; 

- еден член од ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица; 

- еден член од ЈП „Паркиралишта – 
Струмица“; 

- еден член од Регионалната 
занатска комора ; и  

- Еден член од Државниот пазарен 
инспекторат“. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица 

 
Бр.07- 8077/1  Совет на општина Струмица 
30.12.2010 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 
 
 


