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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 Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2008 

година 
 
1. Се објавува Завршната сметка на 

Буџетот на општина Струмица за 2008 година, 
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донесена на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 24.02.2009 година. 

 
   Бр. 08-1143/2            Градоначалник 
  26.02.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 

.................................... 
  
 136. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002) и член 
33 став 1 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.61/04 и 96/04) 
 
 

 
   и член 20 став 1 точка 4  од Статутот на 
Општина Струмица  (“Службен гласник на 
Општина Струмица бр.5/06 -пречистен текст),  
Советот на Општина Струмица  на седницата 
одржана на ден  24. 02. 2009 година, донесе 
 

З А В Р Ш Н А     С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

ЗА  2008 ГОДИНА 
 
Член 1 

 Завршната сметка на Буџетот на 
единицата на локалната самоуправа за 2008 
година се состои од:   

 
 

 Планирани              Реализирани 
 

                         -Вкупно приходи        752.706.860,00    денари             658.378.459,00  денари
   

 
Даночни приходи 233.158.870,00  денари 197.583.028,00  денари
Неданочни приходи   12.800.000,00  денари     6.664.914,00  денари
Капитални приходи   15.550.000,00  денари     4.928.782,00  денари
Трансфери   52.358.631,00  денари   33.475.765,00  денари
Дотации 349.350.992,00  денари 348.562.661,00  денари
Приходи од самофин-
ансирачки активности   50.387.800,00  денари   30.916.373,00  денари
Донации   39.100.567,00  денари   2.128.779,00   денари
    Пренесено салдо од 2007 година                             34.118.157,00   денари

        -Вкупно расходи:                  752.706.860,00 денари             601.716.409,00  денари 
 
Утврдени намени 752.406.860,00  денари 601.416.405,00  денари
Резерви        300.000,00  денари        298.004,00  денари
         
            -Салдо на 31-12-2008 година                                              56.662.050,00  денари 
 
 

Член 2 
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на 
основниот буџет во износ од  44.759.358  
денари се пренесува како вишок на  
приходи од претходната година на 
основниот буџет на Општина Струмица  
за 2009 година.  
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на 
буџетот на  дотации во износ од  
6.872.900 денари се пренесува како 
вишок на  приходи од претходната 
година на буџетот на наменски дотации 
на Општина Струмица за 2009 година. 
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на 
буџетот на самофинансирачки 
активности во износ од  4.368.032  
денари се пренесува како вишок на   
 
 
 
 
 

 
 
приходи од претходната година на 
буџетот на самофинансирачки 
активности на  Општина Струмица  за 
2009 година. 
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на 
буџетот на донации во износ од  
661.760  денари се пренесува како 
вишок на  приходи од претходната 
година на буџетот на  донации на 
Општина Струмица  за 2009 година. 

Член 3  
 Планираните и остварените 
приходи и приливи по извори и видови, 
односно планираните и извршените 
расходи и одливи по основни намени се 
искажани во Билансите на приходи и 
расходи на Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Струмица за 2008 
година  и тоа: 
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Член 4 
 Во Посебниот дел на Завршната 
сметка на Буџетот на Општина Струмица   за 
2008 година се прикажуваат расходите по 
програми, по сметки и ставки. 

Член 5 
 Општиот дел на Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Струмица  за 2008 
година се објавува во Службен гласник на 
Општина Струмица. 
 
   Бр. 07-1143/1   Совет на општина Струмица 
   24.02.2009 год.           Претседател, 
   С т р у м и ц a         Зоран Ристов 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 Одлуката за изменување и 
дополнување – проширување на средствата 
во Буџетот на општина Струмица за 2009 год 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
изменување и дополнување – проширување 

на средствата на Буџетот на општина 
Струмица за 2009 година, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 24.02.2009 година. 
 
    Бр. 08-1145/2               Градоначалник 
    26.02.2009 год.      на општина Струмица 
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 137. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ” број 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 24.02.2009 година, 
донесе 

О  д  л  у  к  а 
за изменување и дополнување – 

проширување на средствата во Буџетот 
на општина Струмица за 2009 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши измена и 
дополнување – проширување на средствата 
во Буџетот на општина Струмица за 2009 
година и тоа  на следниот начин: 
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Член 2 
 
 

 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето и станува составен 
дел на Буџетот на општина Струмица за 2009 
година, а ќе се објави во “Сл. гласник на 
општина Струмица” 
 
 
Бр. 07-1145/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а            Зоран Ристов 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 Одлуката за изменување на 

Одлуката за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за 2009 година 

 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
изменување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за 2009 
година, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 24.02.2009 
година. 
 
Бр. 08-1140/2               Градоначалник 
26.02.2009 год.        на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.................................... 
  
 
 138. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ” број 5/02), член 23 став 5 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” 
број 61/04 и 96/94) и член 20 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 24.02.2009 година, 
донесе 

О  д  л  у  к  а 
за изменување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина 
Струмица за 2009 година 

 
Член 1 

 
 Во Одлуката за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за 2009 година 
(“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 
16/08) во член 9 став 1 зборовите “нето”  се 
бришат, а бројот “48,52” се заменува со 
“75,3”. 
 Во истиот член во став 2 се бришат 
зборовите “бруто и нето”. 

 
 

Член 2 
 

 Членовите 10, 11 и 13 се бришат.  
 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”, а ќе се применува  од 01.01.2009 
година. 
 
Бр. 07-1140/1      Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а              Зоран Ристов 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 Одлуката за определување 
на надоместоци на членовите на Совтот 

на општина Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
определување на надоместоци на членовите 
на Советот на општина Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 24.02.2009 година. 
 
Бр. 08-1141/2               Градоначалник 
26.02.2009 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

 
......................................... 
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 139.      
                        

Согласно член 2 од Законот за 
изменување на Законот за плата и другите 
надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и другите избрани 
и именувани лица во Републиката (“Сл. 
весник на РМ” број 161/08) и член 20   од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 24.02.2009  година, 
донесе 
 

 О д л у к а 
за изменување на Одлуката за опре-

делување на надоместоци на членовите 
на Советот на општина Струмица 

 
Член 1 

 
 Во Одлуката за определување на 
надоместоци на членовите на Советот на 
општина Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” бр. 19/07) во членот 2 став 1 
бројот “70%” се заменува со бројот “84%”. 
 Став 2 од истиот член се брише. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”, а ќе се применува од 01.01.2009 
година. 
 
Бр. 07-1141/1       Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а           Зоран Ристов 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 Одлуката за определување 
на места за истакнување изборни плакати за 
претседателските и локалните избори во 

2009година во општина Струмица 
 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
определување на места за истакнување 
изборни плакати за претседателските и 

локалните избори во 2009 година во општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
24.02.2009 година. 
 
  Бр. 08-1148/2                   Градоначалник 
  26.02.2009 год.          на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

.................................. 
  
  
 140. 
 
 Согласно член 78 од Изборниот 
законик („Сл. весник на РМ” бр. 40/06) и член 
20 став 1 точка 44 од Статутот на општина 
Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 24.02.2009 година, донесе 
 

 
О д л у к а 

 за определување  на места за 
истакнување изборни плакати   за  претсе-
дателските и локалните избори во 2009 го-

дина во општина Струмица 
 
 
 

Член 1 
 

  За  истакнување  изборни плакати   за  
претседателските и локалните избори во 
2009 година во општина Срумица, се  
определуваат следните места  со  
поставување паноа: 
 

- 16  во центарот на градот на ул. 
„Благој Мучето” и  плоштадот 
„Гоце Делчев”; 

- На  ул. “Балканска” (покрај 
оградата на  стара автобуска 
станица); 

- На ул. „Ленинова”  на просторот 
од  Дом на пензионерите до 
трафиката  на расксницата со ул. 
„Цветан Димов”. 

- На ул. „Климент Охридски”  од 
пресекот со ул. „Братство 
Единство”  до  зградата на новата 
автобуска станица”. 

 
Член 2 

 
 Местата од член 1 на оваа Одлука, за 
секој подносител на листите на кандитати 
ќе бидат посебно обележани. 
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Член 3 
 

 Изборни плакати во населените 
места  можат да се поставуваат на 
објектите  во сопственост на општина 
Струмица. 

 
Член 4 

Изборни плакати  можат да се 
истакнуваат и на станбени и други 
приватни објекти  со предходна 
согласност од сопственикот на објектот. 

 
Член 5 

 
 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица” 
 

   Бр. 07-1148/1    Совет на општина Струмица 
   24.02.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
    С т р у м и ц а              Зоран Ристов 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 Предлог – Планот за 
запишување на ученици во прва година во 
средните општински училишта  во општина 
Струмица во  учебната 2009/2010 година 

 
 

1. Се објавува Предлог – Планот за 
запишување на ученици во прва година во 
средните општински училишта во општина 
Струмица во  учебната 2009/2010 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 24.02.2009 година. 
 
   Бр.08-1146/2                Градоначалник 
   26.02.2009 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

........................... 
 
141. 
 
Врз основа на член 31 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 
средното образование (“Сл. весник на РМ” 
број 67/04), член 20 од Статутот на општина 
Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 24.02.2009  година, донесе 

 
 
 

П Р Е Д Л О Г  -  П Л А Н 
за запишување на ученици во I година во средните 

општински училишта  во Општина Струмица 
во учебната 2009 / 2010 година 

 
 Училишта: 
 
1. Средно општинско училиште „Јане Сандански” Струмица. 
          Во прва година ќе се запишат вкупно 374 ученици распоредени во 11 паралелки на 
македонски наставен јазик , од кои во : 
                                      
   Гимназиско образование 
-238  ученици, распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик  и  во 
                                        
Стручно образование  
 
-136 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик  и тоа на Економско –
правна и трговска струка за економски техничар. 
 
2. Средно општинско училиште „ Никола Карев “ Струмица:    
      Во прва година ќе се запишат вкупно 500 ученици, распоредени  во 15 паралелки на 
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во 
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Стручно образование 
 

Ученици Паралелки 

Струка Профил 
мак.ј

а
л
б

т
у
р
.ј
. 

Вкуп-
но 

ма
к.ј 

ал
б 

ту
р.ј
. 

вкуп
но 

Машински техничар 34    34 1     1 

Автотехничар-мехатроничар 34    34 1     1 

Машинист за термо 
постројки 

34    34 1     1 

Бравар  - Инсталатер на 
водовод 

17 
17 

   
17 
17 

1     1 

Машинска 

                              ВКУПНО  136    136 4     4 

Конфекциски техничар 68    68 2     2 Текстилно-
кожарска 

                              ВКУПНО 68    68 2     2 

Конфекционер 34    34 1     1 
Текстилна 

                              ВКУПНО 34    34 1     1 

Електротехничар за 
електроника и 
телекомуникации 

34    34 1     1 

Електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 

34    34 1     1 

Електроинсталатер и монтер 34    34 1     1 

Електромеханичар Г Т З 24    24 1     1 

Електротехнич
ка 

                               ВКУПНО 126    126 4     4 

Техничар за патен сообраќај 34    34 1     1 

Техничар за транспорт и 
шпед. 

34    34 1     1 
Сообраќајна 

                 
                                   ВКУПНО 
 

68    68 2     2 

Техничар за мебел и 
ентериер 

34    34 1     1 
Шумарско-
дрво-  
преработувачк
а                                ВКУПНО 34    34 1     1 

Градежен  техничар 34    34 1     1 
Градежна 

                               ВКУПНО 34    34 1     1 

                              С Е   В К У П Н О  500    500 15     15 
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    3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица 
 
            Во прва година ќе се запишат 306 ученици , распоредени во 9  паралелки  на  македонски 
наставен јазик  и тоа на следните струки во  
                                                         Стручно образование 

Ученици Паралелки 
Струка Профил 

мак.ј. алб.ј тур.ј вкупно мак.ј 
алб
. ј тур.ј 

Вкуп 
но 

Земјодел-
ско-вете-
ринарна 
струка 

техничар за 
фармерско 
произ-
водство   102        102     3          3  

  
техничар за 
хортикултура    34         34    1         1 

 
Вкупно 

 136      136    4       4 

Прехрамбе
на струка 

Преработу-
вач на жито, 
брашно, 
шеќер    34         34    1          1  

 Вкупно 
   34       34    1       1 

Хемиско-
технолошка 
струка 

прехрамбен 
техничар 

   68                 68    2         2 

 Вкупно 
   68       68    2       2 

Здрав-
ствена 
струка 

Фармацевт-
ски лабо-
раториски 
техничар    34         34    1         1 

  
Медицинска 
сестра    34         34    1         1 

 
Вкупно 

   68       68    2       2 

                СЕ   ВКУПНО 
 306       306    9         9 

 
                                                                           

Предлог Планот ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица” и ќе се 
достави до Министерството за образование и 
наука. 
Бр.07-1146/1     Совет на општина Струмица      
24.02.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Зоран Ристов 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 Програмата за 

дополнување на  Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица 
за 2009 година 

 1. Се објавува Програмата за 
дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2009 
година, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 24.02.2009 
година. 
 
Број 08-1147/2           Градоначалник 
26.02.2009 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
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 142. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 4 
од Статутот на општина Струмица (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06 – 
пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
24.02.2009 година, донесе 
 

П  р  о  г  р  а  м  а 
за дополнување на Годишната програма 
за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица 
 за 2009 година 

 
 
 

Член 1 
 1. Со оваа Програма се дополнува 
Годишната прграма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2009 година (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 16/08) и 
тоа: 
 Во Делот на Програмата под 
2.Планирани активности: 
 Во делот: 
 II. Ф 1 Урбанистичко планирање 
 1.Детални урбанистички планови во 
градот 
 
 во табелата се додава: 

 
РБ О б ј е к т и Износ денари 
 
27. 

 
 Урбан блок  бр. 20 

 
Самофинансирање 
 

28. Дел од Урбан блок бр.30 (помеѓу 
улиците “Маршал Тито”, “Маврово” 
и Ѓуро Ѓаковиќ”) 

 
Самофинансирање 

  
 

Член 2 
 

 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден по објавувањето во “Сл. гласник 
на општина Струмица”. 
 
Број 07-1147/1    Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а             Зоран Ристов 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 Заклучокот за давање 

согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на  ЈПКД “Комуналец” Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на ЈПКД “Комуналец” Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 24.02.2009 година. 
 
Бр. 08-1149/2               Градоначалник 
26.02.2009 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

 
 143. 
 Врз основа на член 11 став 1 точка 6 
од Законот за јавните претпријатија (“Сл. 
весник на РМ” број 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06) 
и член 20 од Статутот на општина Струмица 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06 
– пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
24.02.2009 година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Одлука на 
Управниот одбор на ЈПКД “Комуналец” 

Струмица 
 
 1. Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на надоместокот за 
чистење на јавни површини и отворени 
простори на јавни објекти по одржување на 
јавни манифестации, митинзи, прослави и 
други собири, донесена од Управниот одбор 
на ЈПКД “Комуналец” Струмица на седницата 
одржана на 20.02.2009 година. 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-1149/1       Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.           П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а               Зоран Ристов с.р. 

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



Стр.                  бр. 7         Службен гласник на општина Струмица           26.02.2009 год. 
 

12 

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишиот извештај на општина Струмица 

за 2008 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2008 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 24.02.2009 година. 
 
 
Број 08-1144/2           Градоначалник 
26.02.2009 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
  
 143. 
 Врз основа на член 34 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 61/04) и 
член 20 став  од Статутот на општина 
Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 24.02.2009 година, донесе 
 

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

општина Струмица за 2008 година 
 

 1. Се усвојува Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2008 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Број 07-1144/1     Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а            Зоран Ристов 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 Заклучокот за усвојување 
на  Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот  на општина Струмица за четвртиот 

квартал  од 2008 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај  за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2008 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 24.02.2009 
година. 
 
Бр. 08-1142/2               Градоначалник 
26.02.2009 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
........................................ 
  
 145. 
 
 Врз основа на член 32 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 61/04) и 
член 20 став 1 точка 4 од Статутот на 
општина Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 24.02.2009 година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 

Струмица за четвртиот квартал од 2008 
година 

 
 1. Се усвојува Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2008 
година. 
 
 2. Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот ивештај составен од образец К1 
и образец К2. 
 
 3. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-1142/1       Совет на општина Струмица 
24.02.2009 год.           П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а             Зоран Ристов с.р. 

.............................. 
 
 146. 
Квартален извештај за извршување на 

Буџетот на општина Струмица за четвртиот 
квартал од 2008 година 
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