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Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната 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 Измените и дополну-

вањата на  Буџетот на Општина 
Струмица за 2010 година 

 
1. Се објавуваат Измените и 

дополнувањата на Буџетот на Општина 
Струмица за 2010 година, донесени на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 

 
   Бр. 08-1309/2             Градоначалник 

15.03.2010 год.    на општина Струмица 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 33. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
Весник на РМ “ број 5/02) и член 28 став 1 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локална самоуправа ( “Сл. весник на РМ“ бр. 
61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина 
Струмица на седницата  одржана на 
12.03.2010 година, донесе: 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 
на Општина  Струмица за 2010 година 

 
1. Општ дел 

Член 1 
 
Во Буџетот на Општина Струмица за 2010 година се вршат следниве измени: 
 

 БУЏЕТ РЕБАЛАНС 
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ 926.065.000,00  926.065.000,00 
 Даночни приходи 294.450.000,00  294.450.000,00 
 Неданочни приходи 69.632.674,00  69.632.674,00 

 Капитални приходи          111.750.000,00  111.750.000,00  
 Приходи од дотации   399.221.000,00  399.221.000,00  
 Трансфери     37.943.326,00  37.943.326,00 
 Приходи од донации        13.068.000,00  13.068.000,00  

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ 926.065.000,00 952.230.746,00 
 Од утврдени намени 923.865.000,00 950.030.746,00 
 Резерви 2.200.000,00 2.200.000,00 

 

III.ДЕФИЦИТ   
 Домашни приливи 0 0 
 Приливи од  странски заем 0 0 
 Депозит 0 26.165.746,00 

 
Член 2 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, 
а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната 
ребаланс и тоа како што следува: 
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Член 3 
Измената и дополнувањето на 

Буџетот на Општина Струмица за 2010 
година влегува во сила по објавувањето 
во Службен гласник на Општина 
Струмица. 
 
Бр.07-1309/1  Совет на oпштина Струмица 
12.03.2010 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 
(“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 утврдување 
на потребата од изработка на локални 
урбанистички плански документации на 

подрачјето на општина Струмица 
 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување на потребата од изработка на 
локални урбанистички плански 
документации    на подрачјето на општина  
 

 
Струмица, донесена  на седницата одржана 
на 12.03.2010 година. 
 
 
Бр.  08 -1314/2         Градоначалник  
15.03.2010 год.      општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 ................................. 
 34. 
 Врз основа на член 50-а од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РМ” бр.91/09) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица” 
бр.5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.03.2010 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување на потребата од  изработка 

на локални урбанистички плански 
документации на подрачјето на општина 

Струмица 
 

Член 1 
Се утврдува потребата од 

изработување на урбанистичка планска 
документација на подрачјето на општина 
Струмица за уредување и користење на 
просторот за следните катастарски и 
градежни парцели: 

 
 

р.б. Катастарска/градежна парцела Подносител на иницијатива  

1 КП 1188/1 КО Добрејци ДТУ Тритерил дооелСтрумица самоинвестирање 

2 КП  3739 КО Струмица Милошева Мулачка Маја самоинвестирање 

3 КП  1840 КО Струмица Бержецки Васе самоинвестирање 

4 КП  1053 КО Струмица Ѓеорѓиев Петар самоинвестирање 

5 КП  243/2 КО Баница ДТУ НИ-ПРОМ Николов Петре доо 
Струмица 

самоинвестирање 

 
 

Член 2 
 

         Одлуката за изработка на локални 
урбанистички плански документации на 
подрачјето на општина Струмица, 
претставува основа за изработка и 
донесување на локална урбанистичка 
планска документација со која се врши  
уредување на просторот со определување  
 на градежна парцела во и вон плански 
опфат,како и уредување и користење на 
просторот во рамките на формирана   

 
 
 
 
градежна парцела,за градби утврдени со 
закон како градби од трета, четврта и петта 
категорија, а заради реализација на 
инвестициски проекти од значење на 
општината. 

Член 3 
 По утврдувањето на потребите од 
изработување на урбанистичка планска 
документација  за уредување и користење 
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на просторот, истата треба да биде 
одобрена од Градоначалникот на општина 
Струмица 

 
Член 4 

 
         Средства за изработка на ЛУПД ќе се 
обезбедат со самоинвестирање   

 
 

Член 5 
 

          Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „ Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
  
 
Бр.07-1314/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 
(“Сл. Весник на РМ“ број 5/02) и член 39 
став1 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 измена и 
дополнување на Програмата за уреду-

вање на градежното земјиште на подрач-
јето на општина Струмица за 2010 година 
 
 
 
 1. Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на општина Струмица за 2010 
година , донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.03.2010 година. 
 
 
Бр. 08-1310/2          Градоначалник  
15.03.2010 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 
  

 
 
 

35. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
8 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица “ бр.5/06),  Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.03.2010 година,  донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на Програ-
мата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина 

Струмица за 2010 година 
 
 

Во  Програмата за уредување  на 
градежното земјиште на подрачјето на  
Општина Струмица за 2010 година („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 27/09, 
се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 

1. Во Програмата ФА – Уредување 
на градежно земјиште (капитални 
трошоци)  во: 

 
-   реден број 1 „Плоштад“ се 

додава „и реконструкција  на ул. „Јосиф 
Јосифовски Свештарот“ и ул.  „Благој 
Мучето“ 

 
- реден број 2 „Поплочување на 

леблебиџиска улица „ се брише 
 
- реден број 3 „Поплочување на 

Корзо“ се брише 
 

Се додава нова ставка  
„Реконструкција на водоводна мрежа 
(МЕАП-Програма)“ 

 
Со тоа  и износот  на Програмата 

ФА наместо „206.360.400,оо “ изнесува 
„217.560.400,оо“ денари. 

 
 
2. Во Програмата JA„Изградба на 

јавно осветлување“ во табелата точка 5 
„Нови светилки на лебебиџиска улица“  се 
брише. Со тоа и износот на оваа 
Програма од „6.150.000,оо“ се намалува 
на „5.650.000,оо“ денари. 
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3. Во Програмата ЈМ Паркови и 
зеленило  во табелата точка 1 „Затварање  
на депонија за цврст отпад  и отоварање 
нова“  се брише. Со тоа и износот на оваа 
Програма од „3.000.000,оо“ се намалува 
на „2.000.000,оо“ денари. 

 
 
4. Во Програмата „ЈН. Урбана 

опрема“    во табелата точка 2 „Набавка на 
знаци за улици и куќи “  се брише. Со тоа 
и износот на оваа Програма од 
„5.300.000,оо“ се намалува на „800.000,оо“ 
денари. 

 
 
5. Оваа Програма влегува во сила  

по осмиот ден од денот на објавувањето 
во („Сл. гласник на општина Струмица“). 

 
 
 

Бр.07-1310/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка  

од Законот за локалната 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 измена 

на Програмата за активностите на 
општина  Струмица во областа на 

локалниот економски развој и туризмот во 
2010 година 

 
1.Се објавува Програмата за 

измена на Програмата за активностите на 
општина  Струмица во областа на лока- 
лниот економски развој и туризмот во 
2010 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.03.2010 година 

 
  Бр. 08 -1311/2               Градоначалник 
  15.03.2010 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

......................... 
36. 
Врз основа на член 20 од Статутот 

на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл.гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.03.2010 година, 
донесе 
 

П  р  о  г  р  а  м  а 
за измена на Програмата за 

активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој  

и туризмот  во 2010 година 
 

1. Во Програмата за активностите 
на општина Струмица во областа на 
локалиот економски развој (ЛЕР) во текот 
на 2010 година  („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 27/09, се вршат следните 
измени:  

 
 
 

РБ П р о е к т Стои  Треба да стои   
3. Проект со Мак-Институт во Брисел  

за лоби подршка  1.000.000,оо Се брише 
4.  Проект за промоција на готови 

индустриски зони во Општина 
Струмица  

1.000.000,оо Се брише 

 В к у п н о: 12.600.000,оо 10.600.000
 
  
 
 2. Оваа Програма влегува  во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-1311/1Совет на општина Струмица 
12.03.2010 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 став1 точка 

3 од Законот за локлната самоуправа 
(“Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
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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 измена 
на Програмата  за одржување на јавно 
заленило на подрачјето на општина 

Струмица за 2010 година 
 
 1. Се објавува Програмата за 
измена на Програмата за одржување на 
јавно заленило на подрачјето на општина 
Струмица за 2010 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 
 
Бр. 08 -1312/2              Градоначалник 
15.03.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у ми ц а             Зоран Заев с.р. 

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

37. 
 
 Врз основа на член 20 од 

Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.03.2010 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за измена на Програмата за одржување 
на јавно зеленило на  подрачјето на 
општина Струмица  за 2010 година 

 
Во Програмата за одржување и 

уредување на јавното зеленило на 
подрачјето на Општина Струмица за 2010  
година, („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 27/09) , се врши следната 
измена: 

Во глава  V.  
 „Финансирање на активностите 

предвидени со програмата„     износот од   
„3.000.000,оо“ се заменува со износот 
„500.000,оо  денари.  

 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 
“Службен гласник на општина Струмица” 
 
Бр.07-1312/1  Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 
(“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 

а објавување на Програмата за измена на  
Годишната програма за    изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на локал-
ните патишта и улици на територијата на 

општина Струмица за 2010 година 
 
 1. Се објавува Програмата за 
измена на  Годишната програма за  
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 
2010 година, донесена на седницата  на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.03.2010 година. 
 
   Бр. 08-1313/2             Градоначалник 
  15.03.2010 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
 
38. 
 
Врз основа на член 20 од Статутот 

на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица 
бр.5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.03.2010 донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена на Годишната  програма за 

изградба, реконструкција, одржување и 
заштита  на локалните патишта и улици 
на територијата на општина Струмица 

за 2010 година 
 

Во  Годишната  програма за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита  на 
локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 
2010 година („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 27/09) , се врши следната 
измена: 
 
 Во Програмата „Ј6 Одржување и 
заштита на локални патишта и улици  и 
регулирање на режим на сообраќај“  
износот од  „7.240.000,оо“ се заменува со 
износот „6.540.000,оо“ денари. 
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Оваа Програма влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во 
(„Сл. гласник на општина Струмица“) 

Р е ш е н и е 
за именување претседател, заменик-
претседател, секретар и членови на 
Општинискиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата 
 
Бр.07-1313/1  Совет на општина Струмица 
12.03.2010 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.  

 I. Во Општинскиот совет  за 
безбедност во сообраќајот  на патиштата 
се именуваат: 

…………………….. 
 
  

Врз основа на член  50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
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 

 
1. Благој Митров -  за претседател; 
2. Ѓорѓи Кицев -  за заменик 

претседател; 
3. Мемед Идризов -  за секретар; 
4. Ацо Атанасов - за член; 
5. Соња Чурлинова - за член; 
6. Хризантема Рендевска - за член; 

 7. Блажо Јанушев - за  член; 
Р  е  ш  е  н  и  е 8. Ѓорѓи Калајџиев - за член; 

за објавување на Решението за 
именување претседател, заменик-
претседател, секретар и членови на 

Општинскиот совет за     безбедност   на 
сообраќајот на патиштата 

9. Живко Галабовски- за член; 
10. Војо Ристовски - за член; и  
11. Сашо Андонов - за член. 
 

II. Ова Решение влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во 
Сл. гласник на општина Струмица 

 
 
 1. Се објавува  Решението за 
именување претседател, заменик-
претседател, секретар и членови на 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 

  
Бр.07-1315/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 
(“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 

 
   Бр.08-1315/2          Градоначалник 
   15.03.2010 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 
 

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

 Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка  на 
Буџетот на општина Струмица за 2009 

година 

39. 
 
Врз основа на член 414 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Сл.весник на РМ“ бр.54/07) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст  („Сл.гласник на 
општина Струмица бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на предлог на 
Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, на седницата 
одржана на 12.03.2010 година, донесе      

 
1.Се објавува Завршната сметка  

на Буџетот на општина Струмица за  2009 
година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.03.2010 година. 
 
Бр.08 -1301/2          Градоначалник 
15.03.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 ........................................... 
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40. 
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 12. 03. 2010 
година, донесе 

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

ЗА  2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2009 

година се состои од:   
 

 Планирани 
 

Реализирани 

 
-Вкупно приходи   
 

 
     838.395.277,00    денари  684.266.727,00  денари

Даночни приходи 208.104.150,00  денари 116.683.573,00  денари
Неданочни приходи   12.800.000,00  денари   11.052.036,00  денари
Капитални приходи   46.608.079,00  денари     19.327.385,00  денари
Трансфери   81.588.727,00  денари     77.207.235,00  денари
Дотации 409.431.830,00  денари   409.369.863,00  денари
Приходи од самофи-
нансирачки активности 

 
  55.927.100,00  денари     32.784.499,00  денари

Донации   23.935.391,00  денари   17.842.136,00   денари
Пренесено салдо од 2008 
година 

                           денари   56.662.050,00   денари

 
 
-Вкупно расходи 
 

 
 838.395.276,00   денари  

 
648.054.316,00  денари

Утврдени намени 836.587.944,00  денари 647.397.110,00  денари
Резерви     1.807.332,00  денари        657.206,00  денари
  
 
-Салдо на 31-12-2009 година 

 
36.212.411,00  денари 

         
 

Член 2 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во 
износ од  4.449.141,00 денари ќе се искористат во 2010 година.  

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на  
дотации во износ од  26.165.748,00 денари ќе се искористат во 2010 година за намени 
донесени од Советот на Општина Струмица. 

  Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинансирачки активности во износ од  4.929.516,00  денари ќе се искористат во 2010 
година за намени донесени од Советот на Општина Струмица 

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
донации во износ од  668.006,00  денари ќе се искористат во 2010 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 2009 
година  и тоа: 
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Член 4 

 Во Посебниот дел на Завршната 
сметка на Буџетот на Општина Струмица   за 
2009 година се прикажуваат расходите по 
програми, по сметки и ставки. 
 

Член 5 
 

 Општиот дел на Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Струмица  за 2009 
година се објавува во Службениот гласник на 
Општина Струмица. 
 
Бр. 07-1301/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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  
(“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 Годишниот  извештај на општина 
Струмица за 2009 година 

 
 
 1. Се  објавува  Заклучокот за 
усвојување на Годишниот  извештај на 
општина Струмица за 2009 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 
 
 
Бр.08 -1302/2            Градоначалник 
15.03.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 41. 

Врз основа на член 34 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04) и 
член 20  од Статутот на општина Струмица 
(„Сл.гласник на општина Струмица“ бр.5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 12.03.2010 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2009 година 

  
1.Се усвојува Годишниот извештај на 

општина Струмица за 2009 година. 
 

2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл.гласник на општина 
Струмица“. 
  
Бр.07-1302/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 
(“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 

реализација на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општина Струмица за 2009 година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
реализација на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2009 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица , одржана на 12.03.2010 
година. 
 
Бр.08 -1303/2              Градоначалник 
15.03.2010 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

42. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл.гласник на општина Струмица бр.5/06). 
Советот на општина Струмица на 
седницата одтжана на 12.03.2010 година, 
донесе 
          

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата  за 

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на  Општина Струмица  за 

2009 година 
  

1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за уредување 
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на градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2009 година. 

 
2.Овој заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица. 
 
 
Бр. 07-1303/1 Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 (“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 Извештајот за реализација на Програмата 
за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици на 

територијата на општина Струмица 
 за 2009 година 

 
 

 1. Се објавува 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 2009 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 12.03.2010 година. 
 
 
 Бр. 08 -1304/2             Градоначалник 
 15.03.2010 год.     на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 
43. 
Врз основа на член 36 0д Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица “ бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.03.2010 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 2009 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник  на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1304/1    Совет на општина  Струмица 
12.03.2010 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 
(“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 

реализација на Програмата за одржување 
на улици во град Струмица, како и локални 
патишта во општина Струмица во зимски 

услови за   2009 година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
реализација на Програмата за одржува-
ње на улици во град Струмица, како и 
локални патишта во општина Струмица во 
зимски услови за  2009 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 
 
 
 Бр.08 -1305/2           Градоначалник 
 15.03.2010 год.     на општина Струмица 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

...................................... 
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44. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица- пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.03.2010 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 во зимски 

услови за 2009/2010 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за одржување на 
улици во град Струмица како и локални 
патишта во општина Струмица во зимски 
услови за 2009/2010 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица.“ 
 
Бр.07-1305/1    Совет на општина Струмица 
12.03.2010 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 (“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  Извештајот за реализација на Програмата 

за урбанистички планови во општина 
Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Извештајот за реализација на 
Програмата за урбанистички планови во 
општина Струмица за 2009 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.03.2010 година. 
 
  Бр. 08 -1306/2              Градоначалник  
 15.03 .2010 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

45. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл.гласник на општина Струмица“бр.5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.03.2010 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

урбанистички планови во општина 
Струмица за 2009 година 

  
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за 
урбанистички планови во општина 
Струмица за 2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
  Бр.07-1306/1  Совет на општина Струмица 
  12.03.2010 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 
(“Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица  (“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 Информацијата за состојбата со јавното 
осветлување на подрачјето на општина 

Струмица за 2009 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
состојбата со јавното осветлување на 
подрачјето на општина Струмица за 2009 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.03.2010 година. 
 
  Бр. 08 -1307/2               Градоначалник 
 15.03.2010 год.          на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

 
................................... 
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46. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица- пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица“бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.03.2010 година, донесе 
            

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Информацијата  за 
состојбата со јавното осветлување на 

подрачјето на општина Струмица за 2009 
година 

 
 1. Се усвојува Информацијата за 
состојбата со јавното осветлување на 
подрачјето на општина Срумица за 2009 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 Бр.07-1307/1    Совет на општина Струмица  
12.03.2010 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 (“Сл. 
весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
(“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  Информацијата за состојбата со 
хоризонтална и вертикална сигнализација на   

подрачјето на општина Струмица  
за  2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Информацијата за состојбата 
со хоризонтална и вертикална сигнализација 

на подрачјето на општина Струмица за  
2009 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.03.2010 година. 
 
Бр. 08-1308/2               Градоначалник 
15.03.2010 год.        на општина Струмица 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 
47. 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Сл весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл.гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06), Советот на општина Струмица  на 
седницата одржана на 12.03.2010 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Информацијата за 

состојбата со хоризонтална и 
вертикална сигнализација на подрачјето 
на општина Струмица за 2009 година 

 
 
 1. Се усвојува Информацијата за 
состојбата со хоризонталната и 
вертикалната сигнализација на подрачјето 
на општина Струмица за 2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1308/1    Совет на општина Струмица 
12.03.2010 год.             Претседател, 
 С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

___________________________________________ 
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