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Р е ш е н и е
за објавување на Буџетскиот календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2016 година
Се објавува Буџетскиот календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2016 година,

Врз основа на член 27 став 4 и 5
од Законот за финансирање 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
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стр. 3

Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2016 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2016 година, се утврдуваат следните рокови и активности:
Можен
датум
Април-мај
2015
Мај-јуни
2015
1-30
09/15

05/10/
2015

10/10/
2015

20/10/
2015

25/10/
2015

30/10/
2015

15/11/
2015
Ноември
2015

Ноември
2015

Буџетски

активности

Одговорност

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

Градоначалникот,
Секторот за финансиски прашања

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

Раководители на
Сектори буџетски
корисници

а. 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.)
б.Барањата се анализират усогласуваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи
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
а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината
б. Се одобрува содржината на Предлогбуџетот и се дава на достапност на
јавноста; и

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

Сектор за финансиски
прашања

Градоначалник

Сектор за финансиски
прашања

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Стр. 4

Декември
2015
Декември
2015
Декември
2015

Службен гласник на општина Струмица

бр. 5

в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини,
анкети, предлози на граѓани и форуми на
заедници
До Советот се доставува конечен Предлогбуџет од страна на градоначалникот
Се води расправа во телата на Советот на
општината
1. Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната година
2. Доколку Советот не го усвои Предлогбуџетот 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 со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2983/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Процена на загрозеност на
територијата на Општина Струмица од
природни непогоди и други несреќи
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Процена на загрозеност на
територијата на Општина Струмица од
природни непогоди и други несреќи,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 01.04.2015
година.
Бр. 09-2984/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
55.
Врз основа на член 11 став 3 од
Законот
за
заштита
и
спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,
18/11 и 41/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе

03.04.2015 год.

Градоначалник
Комисија за буџет и
финансии

Совет на општина
Струмица

Одлука
за донесување на Процена на
загрозеност на територијата на
Општина Струмица од природни
непогоди и други несреќи
Член 1
Се
донесува
Процена
на
загрозеност на територијата на Општина
Струмица од природни непогоди и други
несреќи.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Процената на загрозеност на територијата
на Општина Струмица од природни
непогоди и други несреќи бр. 09-2722/1 од
24.03.2015 година.
Член 3
Врз основа
на Процената на
загрозеност од природни непогоди и други
несреќи, како и другите прописи со кои се
регулира оваа област, се донесуваат:
1. Оперативен план за заштита и
одбрана од поплави на подрачјето на
Општина Струмица; и
2. Програма за дезинсекција и
дератизација на подрачјето на Општина
Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2984/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

03.04.2015 год.

бр. 5

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на План за заштита и спасување од
природни непогоди и други несреќи на
Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на План за заштита и
спасување од природни непогоди и други
несреќи на Општина Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2985/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
56.
Врз основа на член 13 став 1 од
Законот
за
заштита
и
спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,
18/11 и 41/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за донесување на План за заштита и
спасување од природни непогоди и
други несреќи на Општина Струмица
Член 1
Се донесува План за заштита и
спасување од природни непогоди и други
несреќи на Општина Струмица.
Член 2
Составен дел на Одлуката е
Планот за заштита и спасување од
природни непогоди и други несреќи на
Општина Струмица,
бр. 09-2721/1 од
24.03.2015 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2985/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

стр. 5

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3284, 3285 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО
Банско, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2986/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................
57.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 3284, 3285 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП
бр. 3284, 3285 КО Банско, во сопственост
на Јован Шаренковски.
Според УДНМ Банско, објектот на
КП бр. 3284, 3285 КО Банско навлегува во
траса
на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Јован Шаренковски (КП бр.3285) и
сопственост на Милица Шаренковска (КП
бр.3284).
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Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2986/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 7703 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7703 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2987/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
58.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе

бр. 5

03.04.2015 год.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 7703 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 7703 КО Струмица, во сопственост на
Манољ Манолев.
Според ДУП за блок бр. 26,
објектот на КП бр. 7703 КО Струмица
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на Република Македонија –
корисник РО Комуналец Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2987/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
6512/44, 6512/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2988/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

03.04.2015 год.

бр. 5
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59.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти, магацин и помошен
објект, кој се наоѓаат на КП бр. 6512/44,
6512/1 КО Струмица, во сопственост на
Ристо Караиванов Струмица.
Според ДУП за блок бр. 3, објектот
на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица,
зафаќа дел од заштитниот појас на
постоечка сообраќајница, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Со донесувањето на оваа Одлука
се поништува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко –
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 6512/44 КО Струмица, број 074748/1 од 11.07.2014 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 11/14)
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2988/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
……………................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
весник
на
Република
(„Службен
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

стр. 7

и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО
Добрејци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 2218 КО Добрејци, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2989/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
60.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2218 КО
Добрејци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклоповање на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2218 КО Добрејци, во
сопственост на лицето Тони Цреваров.
Објектот на КП бр. 2218 КО
Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат,
согласно УПС Добрејци, на земјиште
сопственост на Кикерикова Сузана и Томе
Цреваров.

Стр. 8
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2989/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
весник
на
Република
(„Службен
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2990/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
61.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска

бр. 5

03.04.2015 год.

документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Драги Мавров.
Објектот на КП бр.7898/1 КО
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат,
согласно ГУП на град Струмица, на
земјиште сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2990/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 4580 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2991/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
62.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина

03.04.2015 год.
Струмица, на седницата
01.04.2015 година, донесе

бр. 5
одржана

Службен гласник на општина Струмица
на

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 4580 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 4580 КО Струмица, во
сопственост на лицето Слободан Митев.
Објектот на КП бр.4580 КО
Струмица,
согласно
ГУП
на
град
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија - корисник РО Комуналец
Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2991/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три
Води
Одлуката
за
Се
објавува
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 159 КО Три Води, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2992/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
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63.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три
Води
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување
бесправниот објект, Трафостаница ТС
10/0,4 кв, кој се наоѓа на КП бр. 159 КО Три
на
ЕВН
Води,
во
сопственост
Електростопанство на Македонија - КЕЦ
Струмица.
Објектот на КП бр. 159 КО Три
Води, се наоѓа на катастарска парцела за
која нема важечка урбанистичко - планска
документација, на земјиште сопственост
на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2992/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО
Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2993/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
64.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Заклучок
за одложување на донесување Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 4659 и 4663 КО Струмица
1. Се одложува донесувањето на
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4659 и 4663 КО Струмица, за да се изврши
промена во Геодетскиот елаборат.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2993/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
.....................................

бр. 5

03.04.2015 год.

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3,
7323/8 КО Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3,
7323/8 КО Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2994/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
..............................
65.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе
Заклучок
за одложување на донесување Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО
Струмица
1. Се одложува донесувањето на
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска

03.04.2015 год.

бр. 5

Службен гласник на општина Струмица

документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште на КП бр.
7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО
Струмица, за да се изврши промена во
Геодетскиот елаборат.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2994/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО
Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2995/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
...........................
66.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
01.04.2015 година, донесе

стр. 11

Заклучок
за одложување на донесување Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7775 и 7776 КО Струмица
1. Се одложува донесувањето на
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
на
документација
за
усогласување
намената на градежно земјиште на КП бр.
7775 и 7776 КО Струмица, за да се изврши
повторен увид на лице место.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2995/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1
– 12 месец 2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1
– 12 месец 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2996/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
67.
Врз основа на член 11 од став 1
точка
7
од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), 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, 21/10 и 1/15), Советот на

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

општина Струмица, на седницата одржана
на 01.04.2015 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за периодот 1 – 12 месец 2014 година
1. Се
дава
согласност
на
Извештајот за работа ЈПКД „Комуналец“
Струмица за периодот 1 – 12 месец 2014
година, усвоен од Управниот одбор на ова
претпријатие со Одлука број 02-1999/2 од
13.03.2015 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2996/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2014 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2997/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
............................
68.
Врз основа на член 11 од став 1
точка
7
од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), 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, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 01.04.2015 година, донесе

бр. 5

03.04.2015 год.

Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2014 година
1.Се дава согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2013 година,
усвоена од Управниот одбор на ова
претпријатие со Одлука број 02-1601/3 од
27.02.2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2997/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
………………………
69.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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“
Вељуса за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр.09-2998/2
Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................
69.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“

03.04.2015 год.

бр. 5

Службен гласник на општина Струмица

Вељуса за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2998/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиље за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиље за 2014 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-2999/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
70.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Св. Кирил
и Методиј“ Дабиље за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиље за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2999/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………
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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 01.04.2015
година.
Бр. 09-3000/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................
71.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3000/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 14
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Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 01.04.2015
година.
Бр. 09-3001/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
72.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3001/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година
објавува
Заклучокот
на Годишната сметка

03.04.2015 год.

финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

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 2014 година

Се
усвојување

бр. 5

за
со

Бр. 09-3002/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
73.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3002/1Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-3003/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

03.04.2015 год.

бр. 5

Службен гласник на општина Струмица

74.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3003/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2014 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-3004/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
75.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
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седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3004/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 „Јане
Сандански“ Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 01.04.2015
година.
Бр. 09-3005/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
76.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2014 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане

Стр. 16
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Сандански“ Струмица за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3005/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2014 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-3006/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
77.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2014 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила

бр. 5

03.04.2015 год.

осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3006/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 2014 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола Карев“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.
Бр. 09-3007/2
Општина Струмица
03.04.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................
78.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2014 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола Карев“
Струмица за 2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-3007/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

_________________________________________
..____________________________

