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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 Одлуката за  
oпределување и исплата на надоместокот 
за изборните трошоци на организаторите 

на изборната кампања на локалните избори 
во 2009 година во општина Струмица 

 
 1.Се објавува Одлуката за 
определување и исплата на надоместокот 
за изборните трошоци на организаторите 
на изборната кампања на локалните избори 
во 2009 година во општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
Број 08-2603/2               Градоначалник 
04.05.2009 год.          на општина Струмица 
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

………………………….. 
 
 157. 
 Врз основа на член 86 од 
Изборниот законик (“Сл. весник на РМ” број 
40/06) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 30.04.2009 година, донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за определување и исплата на 

надоместокот за изборните трошоци на 
организаторите на изборната кампања 
на локалните избори во 2009 година во 

општина Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се определува 
надоместокот за изборните трошоци кои 
треба да се исплатат на организаторите на 
изборната кампања на локалните избори во 
2009 година во општина Струмица, според 
усвоените гласови и тоа за: 

-СДСМ  
За членови на Советот ……... 265.500 ден 
За градоначалник …….......... 321.900 ден. 
-Коалиција ВМРО – ДПМНЕ и други:  
За членови на Советот   ....…193.575 ден. 
- ВМРО Народна партија 
За членови на Советот ............28.200 ден. 

 
 

Член 2 
 Надоместокот од член 1 на оваа 
Одлука ќе се изплати од Буџетот на 
општина Струмица во согласност со 
Изборниот законик. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2603/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 

обезбедување финансиски средства за 
реализација на Операцијата  “Флориан” од 
Буџетот на општина Струмица за 2009 

година 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
обезбедување финансиски средства за 
реализација на Операцијата “Флориан” од 
Буџетот на општина Струмица за 2009 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
30.04.2009 година. 
 
  Број 08-2604/2           Градоначалник 
  04.05.2009 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

..................................... 
  
 158. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица-пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

О  д  л  у  к  а 
за обезбедување финансиски средства 

за реализација на Операцијата 
“Флориан” од  Буџетот на општина 

Струмица за 2009 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува 

Меморандумот за разбирање за 
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Операцијата “Флориан” – Хуманитарна 
организација за подршка на противпожарни 
единици и единици за спасување од 
“Операција Флориан” од Манчестер 
Обединетото Кралство. 
 

Член 2 
 Се одобруваат 6.000 евра во 
денарска противредност кои ќе бидат 
обезбедени од Буџетот на општина 
Струмица за 2009 година, за покривање на 
трошоците за транспорт на донираната 
опрема, како и средства за други трошоци 
за реализација на проектот. 
 

Член 3 
 Истите ќе бидат учество на општина 
Струмица за реализирање на проектот за 
донирање на противпожарно возило и 
опрема и се наменети за покривање на 
трошоците за превоз на истите до 
Република Македонија. 
 

Член 4 
 По реализацијата на овој договор 
противпожарното возило и опремата 
преминуваат во сопственост на општина 
Струмица за потребите на ТПППЕ – 
Струмица. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-2604/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

верификација на мандатот на член на 
Советот на општина Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
верификација на мандатот на член на 
Советот на општина Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
Број 08-2602/2               Градоначалник 
04.05.2009 год.          на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 159. 
 
 Врз основа на член 3 од Деловникот 
на Советот на општина Струмица (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 2/05), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за верификација на мандатот на член на 
Советот на општина Струмица 

 
 1. Се  верифицира мандатот на 
членот на Советот на општина Струмица 
на: 
 - Верица Божијанова, од 
кандидатската листа на Социјал-
демократскиот сојуз на Македонија. 
 

Член 3 
 

 Ова решение влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-2602/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.    П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
изработка на Програмата за работа на 

Советот на општина Струмица 
 

 
 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
изработка на Програмата за работа на 
Советот на општина Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
  Број 08-2605/2            Градоначалник 
  04.05.2009 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 

................................ 
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 160. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 27 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за изработка на Програма за 
работа на Советот на општина Струмица 
 
 
 1. Во Комисијата за изработка на 
Програма за работа на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 
 - Марјан Даскаловски, претседател; 
 - Томе Лазаров, член; 
 - Јосиф Христов, член. 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2605/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на  
претседател и членови на Комисијата 

за Статут и прописи 
 
 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
Статут и прописи, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.04.2009 година. 
 
 Број 08-2606/2            Градоначалник 
 04.05.2009 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

 
 

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

 161. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 28 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 

Комисијата за Статут и прописи  
 
 1. Во Комисијата за Статут и 
прописи на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
 
 - Горица Цурева, претседател; 
 - Јосиф Христов, член; 
 - Нетка Палазова, член; 
 - Риза Амедов, член; и 
 - Ѓорѓи Ахтаров, член. 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр. 07-2606/1  Совет на општина Струмица 
 30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

општествени дејности 
 
 

 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
општествени дејности, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
 Број 08-2607/2           Градоначалник 
 04.05.2009 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
............................... 
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 162. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 34 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
 1. Во Комисијата за општествени 
дејности на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
 
 - Верица Узунова, претседател; 
 - Катерина Кузмановска, член; 
 - Бранко Бенинов, член; 
 - Ѓорѓи Здравев, член; и 
 - Ване Митушев, член. 
 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2607/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

јавна безбедност, безбедност 
на сообраќајот и противпожарна заштита 

 
 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
Број 08-2608/2          Градоначалник 

      04.05.2009 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
   163. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39  и член 33 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 

Комисијата за јавна безбедност, 
безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита 

 
 1. Во Комисијата за јавна 
безбедност, безбедност на сообраќајот и 
протвпожарна заштита на Советот на 
општина Струмица, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 - Ване Митушев, претседател; 
 - Вера Божијанова, член; 
 - Риза Амедов, член; 
 - Сања Најданова, член; и 
 - Ацо Христов, член. 
 
 2.  Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2608/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита и 

заштита на децата 
 
 1.Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита и 
заштита на децата, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.04.2009 година. 
 
Број 08-2609/2             Градоначалник 
04.05.2009 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

........................... 
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 164. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 32 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за здравствена заштита, 

социјална заштита и заштита на децата 
 
 
 1. Во Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 
децата на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
 
- Катерина Кузмановска, претседател; 
- Коста Јаневски, член; 
- Сања Најданова, член; 
-  Неша Лазаревска, член; и 
- Марјан Бајрактаров, член. 
 
 2.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-2609/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.   П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

култура, образование и спорт 
 
 1.Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
култура, образование и спорт, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
Број 08-2610/2           Градоначалник 
04.05.2009 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
 165. 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 31 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови 
 на Комисијата за култура, образо- 

вание и спорт 
  
 1. Во Комисијата за култура, 
образование и спорт на Советот на 
општина Струмица, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 - Вера Божијанова, претседател; 
 - Бранко Бенинов, член; 
 - Амет Камберов, член; 
 - Ѓорѓи Здравев, член; и 
 - Ѓорѓи Ахтаров, член. 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2610/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности,  заштита 

на животната средина и природата 
 
 
 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
 
Број 08-2611/2            Градоначалник 
04.05.2009 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 166. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 30 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната средина 
и природата 

 
 1. Во Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на животната 
средина и природата на Советот на 
општина Струмица, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 - Јосиф Христов, претседател; 
 - Мите Митев, член; 
 - Борче Хаџиев, член; 
 - Ацо Христов, член; и 
 -Томе Лазаров, член. 
 
 2.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2611/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
финансии, буџет и  локален економски 

развој 
 

 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
финансии, буџет и локален економски 
развој, донесено на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
30.04.2009 година. 
 
Број 08-2612/2             Градоначалник 
04.05.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 167. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 29 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на претседател и членови на 

Комисијата за финансии, буџет и 
локален економски развој 

 
 
 1. Во Комисијата за финансии, 
буџет и локален економски развој на 
Советот на општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 - Борче Хаџиев, претседател; 
 - Јосиф Христов, член; 
 - Нетка Палазова, член; 
 - Неша Лазаревска, член; и 
 - Марјан Бајрактаров, член. 
 
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2612/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

полова рамноправност 
 
 1. Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата за 
полова рамноправност, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
 Број 08-2613/2          Градоначалник 
 04.05.2009 год.  на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
…….....………… 
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 168. 
  
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 и член 35 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06 – 
пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.04.2009 година, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за полова рамноправност 

 
 
 1. Во Комисијата за полова 
рамноправност на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 
 - Зулијана Иванова, претседател; 
 - Верица Узунова, член; 
 - Амет Камберов, член; 
 - Сања Најданова, член; и 
 - Горица Цурева, член. 
 
 2.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2613/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.    П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и избор  на членови на 
Партиципативното тело од 
областа на урбанизмот 

 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 
урбанизмот, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.04.2009 година. 
 
Број 08-2614/2               Градоначалник 
04.05.2009 год.        на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

………………………. 
 

 169.  
 
 Врз основа на член 48 од Статутот 
на општина Струмица - пречистен текст 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06 ), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и избор на членови на  
Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот 
 
 1. Од Партиципативното тело од 
областа на урбанизмот поради истек на 
мандатот се разрешуваат членовите: 
Никола Медарски, Алекса Трајковски, 
Ристаке Ѓеоргиев, Лидија Бундевска, Томе 
Тимов, Ѓеорги Димитриевски и Стојан 
Динев. 
 2.  За членови на Партиципативното 
тело од областа на урбанизмот се 
избираат:  
 - Нетка Палазова, член на Советот 
на општината; 
 - Марјан Бајрактаров, член на 
Советот на општината 
 - Снежана Орцева, член на телото 
од општинската админитрација 
 - Иринка Трајкова, член на телото 
од здружение на граѓани 
 - Блажо Крстев, член на Советот од 
облиците на месната самоуправа 
 - Александара Едровска и 
 - Дамјан Ангов, членови на телото 
од редот на стручните лица од областа на 
урбанизмот 
  
 2. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2614/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

 
…………………………….. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за раз-

решување и именување на претседател и 
членови на Одборот за подигање на 

спомен – обележја 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на претседател 
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и членови на Одборот за подигање на 
спомен – обележја, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.04.2009 година. 
 
   Број 08-2615/2          Градоначалник 
  04.05.2009 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

………………. 
  
 170. 
 Врз основа на член 18 од Законот 
за меморијалните споменици и спомен 
обележјата (“Сл. весник на РМ” број 66/04) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.04.2009 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен – обележја 

  
 
 1. Се разрешуваат членовите на 
Одборот за подигање на спомен – 
обележја, поради истек на мандатот и тоа: 
Слободанка Триводалиева, Андријана 
Донкова, Саве Самаракова, Митко Гогов, 
Петре Маџаров, Ване Манолев, Александар 
Тилев, Никола Пијаманов и Ѓорги 
Кончалиев. 
 
 2. Во Одборот за подигање на 
спомен - обележја се именуваат: 
 
 - Верица Узунова, претседател; 
 - Катерина Кузмановска, член; 
 - Бранко Бенинов, член; 
 - Ѓорѓи Здравев, член; 
 - Ване Митушев, член; 
 - Ване Манолев, член; 
 - Ѓорги Кончалиев, член; 
 - Александар Тилев, член; и  

- Ацо Ангелов, член. 
 
 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2615/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
……………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 

Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
  Број 08-2616/2              Градоначалник 
  04.05.2009 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

………………………. 
  
 171. 
 Врз основа на член 5 став 2 од 
Законот за даноците на имот(“Сл. весник на 
РМ” број 61/04), член  4 од Одлуката за 
формирање на Комисија за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
11/05) и член 20 став 1 точка 39 од 
Статутот на општина Струмица  - пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 30.04.2009 
година, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за разрешување и именување на 
претседател и членови на Комисијата за 
утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот 
 
 1. Се разрешуваат членовите на 
Комисијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот и тоа: 
Милушев Ицо, Соколов Митко, Беќаров 
Ристо, Димитриевски Ѓорги, Стојанова 
Дивна и Дончев Ѓорги. 
 
 2. Во Комисијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот на 
даночните обврзници во општина 
Струмица, се именуваат: 
 
- Милушев Ицо, претседател; 
- Катица Партенова, заменик претседател; 
- Бранко Гарванлиев, член; 
 - Нетка Глигорова, заменик член; 
 - Билјана Христоманова, член; 
 - Ице Бонев, заменик член; 
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 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2616/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисијата за процена на 

штета на полски имот 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисијата за процена на 
штета на полски имот, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
Број 08-2617/2           Градоначалник 
04.05.2009 год.           на општина Струмица 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

…………………… 
 
 172. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 
39 од Статутот на општина Струмица - 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.04.2009 година, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Комисијата за 
процена на штета на полски имот 

 
 
 1. Се разрешуваат членовите на 
Комисијата за процена на штета на полски 
имот поради истек на мандатот и тоа: Ѓорги 
Бонев, Мирчо Мицев и Костадин Стојанов. 
 
 2.Во Комисијата за процена на 
штета на  полски имот се именуваат: 
 - Јанко Кршков, претседател; 
 - Нада Николова, член; 
 - Борис Милков, член. 
 
 

 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-2617/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.          П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за разре-
шување и именување  на претседател и 
членови на Комисијата за проценка и  
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди, 

епидемии, епифитотии и други несреќи 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисијата за проценка и 
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди, 
епидемии, епифитотии и други несреќи, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2618/2            Градоначалник 
   04.05.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

…………………… 
 
  
 173. 
 
 Врз основа на член 143 став 1 од 
Законот за заштита и спасување (“Сл. 
весник на РМ” број 36/04) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица - пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 30.04.2009 
година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Комисијата за 
проценка и утврдување на висината на 

штетата настаната од природни 
непогоди,  епидемии, епифитотии и 

други несреќи 
 
 1. Се разрешуваат членовите на 
Комисијата за проценка и утврдување на 
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висината на штетата настаната од 
природни непогоди, епидемии, епифитотии 
и други несреќи и  тоа: Златко Станков, 
Ѓорге Бонев, Драги Црнгаров, Соња 
Стојкова, Кољо Клисаров, Драги 
Катранџиев, Ристо Тимов, Тимо Комаров, 
Васил Крстев и Билјана Иванова. 
 
 2. Во Комисијата за проценка и 
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди, 
епидемии, епифитотии и други несреќи, се 
именуваат: 
 - Мите Митев, претседател; 
 - Риза Амедов, член; 
 - Зулијана Иванова, член; 
 - Аце Христов, член; 
 - Ѓорге Бонев, член; 
 - Соња Стојкова, член; 
 - Драги Катранџиев, член; 
 - Ристо Тимов, член;   

- Тимо Комаров, член; 
 - Ване Котев, член; 
 - Васил Крстев, член; 
 - Јорданчо Георгиев, член; 
 - Евица Чугаљ, член; и 
 - Лазо Глигоров, член. 
 
 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2618/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на ОУ “Никола Вапцаров” Струмица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Никола Вапцаров” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
Број 08-2619/2            Градоначалник 
04.05.2009 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

……………………….. 

 174. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување претстав-
ници на општина Струмица во Училиш-
ниот одбор на ОУ “Никола Вапцаров” 

Струмица 
 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Никола Вапцаров” Струмица поради истек 
на мандатот се разрешуваат прет-
ставниците на општина Струмица и тоа: 
 - Фимка Кицева и 
 - Иван Котев. 
 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Никола Вапцаров” Струмица се именуваат: 
 
 - Катица Василева и 
 - Ване Манолев. 
 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.  07-2619/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Сандо Масев” Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Сандо Масев” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
Број 08-2620/2             Градоначалник 
04.05.2009 год.       на општина Струмица 
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

………………………….. 
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 175.  
 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ “Сандо Масев” 

Струмица 
 
 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Сандо Масев” Струмица поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 
 - Зоран Узунов и 
 - Ѕвонко Пецев. 
 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Сандо Масев” Струмица се именуваат: 
 
 - Митко Чивчиев и 
 - Драги Димитров. 
 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2620/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Маршал Тито” Струмица 

 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Маршал Тито” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
Број 08-2621/2            Градоначалник 
04.05.2009 год.        на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

……………………….. 
  
 176. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување претстав- 
ници на општина Струмица во Училиш- 

ниот одбор на ОУ “Маршал Тито” 
Струмица 

 
 1.Од Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито” Струмица поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 
 - Мира Митева и 
 - Данче Стојанова. 
 
 2.За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито” Струмица се именуваат: 
 
 - Драгана Андонова и 
 - Вера Протугерова. 
 
 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2621/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на ОУ “Видое Подгорец” Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за разре-
шување и именување претставници на 
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општина Струмица во Училишниот одбор 
на ОУ “Видое Подгорец” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
  Број 08-2622/2           Градоначалник 
  04.05.2009 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

…………………….. 
  
 177. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ 

“Видое Подгорец” Струмица 
 
 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Видое Подгорец” Струмица поради истек 
на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општина Струмица и 
тоа: 
 
 - Ленче Ефтимова и 
 - Јован Пачемски. 
 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Видое Подгорец” Струмица се именуваат: 
 
 - Ристо Арапов и 
 - Киро Костадинов. 
 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Број 07-2622/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
………………………… 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на ОУ “Герас Цунев” Просениково 
 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Герас Цунев” Просениково, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2623/2               Градоначалник 
   04.05.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

…………………… 
  
 178. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ “Герас Цунев” 

Просениково 
 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Герас Цунев” Просениково поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 
 - Драгица Спасова и 
 - Даниела Иванова. 
 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Герас Цунев” Просениково се именуваат: 
 
 - Крсте Петров и 
 - Елена Стојанова. 
 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2623/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
………………………. 
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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 Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2624/2             Градоначалник 
   04.05.2009 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев  с.р. 

 
………………………… 

 179. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ  “Св. Кирил и 

Методиј”  Дабиле 
  
 1. Од Училишниот одбор на ОУ “Св. 
Кирил и Методиј” Дабиле поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 - Миле Стојанов и 
 - Ацо Стојанов. 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ “Св. 
Кирил Методиј” Дабиле се именуваат: 
 - Сашко Трендов и 
 - Васко Јованов. 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Број 07-2624/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2625/2            Градоначалник 
   04.05.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

…………………………. 
 180. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ “Гоце Делчев” 

Вељуса 
 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Гоце Делчев” Вељуса поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 
 - Панде Василев и 
 - Марјан Михајлов. 
 2.За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Гоце Делчев” Вељуса се именуваат: 
 
 - Панде Василев и 
 - Марјан Михајлов. 
 
 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.  07-2625/1  Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 

....................... 
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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 Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одборн ОУ “Маршал Тито” Муртино 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Маршал Тито” Муртино, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
 Број 08-2626/2               Градоначалник 
 04.05.2009 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев  с.р. 

……………… 
 181. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица  - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито” Муртино 

 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито” Муртино поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
  - Ѓорги Урдовски и 
 - Звонко Георгиев. 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито” Муртино се именуваат: 
 
 - Илија Митрев и 
 - Звонко Георгиев. 
 
 3.Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2626/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………… 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Даме Груев” Куклиш 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на ОУ “Даме Груев” Куклиш, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2627/2            Градоначалник 
   04.05.2009 год.      на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

………………… 
  
 182. 
 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ОУ “Даме Груев” 

Куклиш 
 1. Од Училишниот одбор на ОУ 
“Даме Груев” Куклиш поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 - Игор Милушев и 
 - Ване Крстев. 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на ОУ 
“Даме Груев” Куклиш се именуваат: 
 - Ристе Појразов и 
 - Игор Милушев. 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 07-2627/1 Совет на општина Струмица 
  30.04.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 
  С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………… 
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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 Решението за 

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на Основното музичко училиште  

“Боро Џони” Струмица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на Основното музичко училиште 
“Боро Џони” Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 
   Број 08-2628/2         Градоначалник 
   04.05.2009 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

……………………….. 
 183. 
 Врз основа на член 124 од Законот 
за основното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 103/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување претста-
вници на општина Струмица во Училиш-

ниот одбор на  Основното музичко 
училиште  “Боро Џони” Струмица 

 
 1. Од Училишниот одбор на 
Основното музичко училиште “Боро Џони” 
Струмица поради истек на мандатот се 
разрешуваат претставниците на општина 
Струмица и тоа: 
 - Ванчо Жан Колев и 
 - Љупка Василева. 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на 
Основното музичко училиште “Боро Џони” 
Струмица се именуваат: 
 - Ленче Кукиќ и 
 - Иринка Лазарова. 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2628/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за разрешу-

вање и именување претставници на 
општина Струмица во Училишниот одбор 

на СОУ “Никола Карев” Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на СОУ “Никола Карев” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2629/2             Градоначалник 
   04.05.2009 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

………………… 
 184. 
 Врз основа на член 39 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот 
за средното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 92/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување претстав-
ници на општина Струмица во Училиш-
ниот одбор на СОУ “Никола Карев” 

Струмица 
 
 1.  Од Училишниот одбор на СОУ 
“Никола Карев” Струмица поради истек на 
мандатот се разрешуваат претставниците 
на општина Струмица и тоа: 
 - Живко Магеровски  
 - Илија Костадинов и 
 - Јован Рендевски. 
 2.За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на СОУ 
“Никола Карев” Струмица се именуваат: 
 - Јован Пачемски 
 - Снежана Узунова и 
 - Јован Рендевски. 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2629/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………… 
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………………… 

началникот на 
општина Стру

р  

У “ ански

п

 Струмица, одржана на 30.04.2009 
дина. 

ица 
  С т р у м и ц в  с.р. 

…………………….. 

м

та одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

пр  
Учил не 

Сандански” Струмица 

етстав-
ца и тоа: 

 
ца се именуваат: 

 

ви во 
. гласник на општина Струмица”. 

ца 

С т р у м и ц а овски 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 Решението за разрешу-

вање и именување претставници на 
општина Струмица во Училишниот одбор 

на СОУ “Димитар Влахов” Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на СОУ “Димитар Влахов” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.04.2009 
година. 
 
   Број 08-2630/2           Градоначалник 
   04.05.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

……………………. 
 185. 
 Врз основа на член 39 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот 
за средното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 92/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.04.2009 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ “Димитар 

Влахов” Струмица 
 
 1. Од Училишниот одбор на СОУ 
“Димитар Влахов” Струмица поради истек 
на мандатот се разрешуваат претстав-
ниците на општина Струмица и тоа: 
 - Зоран Китанов 
 - Ана Клепова и 
 - Ристо Василев 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на СОУ 
“Димитар Влахов” Струмица се именуваат: 
 - Драган Кацарски 
 - Данче Палазова и 
 - Борис Стојанов 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2630/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

мица, донесе 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
азрешување и именување претставници
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на СО Јане Санд ”  Струмица 
 
 1.Се објавува Решението за 
разрешување и именување ретставници 
на општина Струмица во Училишниот 
одбор на СОУ “Јане Сандански” Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина
го
 
   Број 08-2631/2           Градоначалник 
   04.05.2009 год.       на општина Струм

 а            Зоран Зае

 186. 
 Врз основа на член 39 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот 
за средното образование (“Сл. весник на 
РМ” број 92/08) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица  - пречистен текст (“Сл. 
гласник на општина Стру ица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седница

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

етставници на општина Струмица во
ишниот одбор на СОУ “Ја

 
 1. Од Училишниот одбор на СОУ 
“Јане Сандански” Струмица поради истек 
на мандатот се разрешуваат пр
ниците на општина Струми
 - Киро Арабаџиев 
 - Васко Глигоров и 
 - Архелос Туранов 
 2. За претставници од општина 
Струмица во Училишниот одбор на СОУ
“Јане Сандански” Струми
 - Ристо Чивчиев
 - Вања Изова и 
 - Слободан Великов 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се обја
“Сл
 
Бр. 07-2631/1   Совет на општина Струми
30.04.2009 год.        П р е т с е д а т е л, 

     Марјан Даскал
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ник на општина 
Струмица” бр чалникот на 
о

на Струмица во Управниот одбор на ЈОУ 

 в

но на седницата на 
оветот на општина Струмица, одржана на 

   04.05.2009 го на Струмица 
 С т р  а              Зоран Заев с.р. 

т  и
тот на општина 

трумица на седницата одржана на 
30.04.20

за - 
ници рав- 
ниот одбор на ЈОУ Детска градинка 

и истек на мандатот се разрешуваат 
 Струмица и 

 

Управниот одбор на ЈОУ 
ост” Струмица 

 

ила од 
енот на донесувањето, а ќе се објави во 

 
30.04.2009 го  т е л, 

 т р у 

ник на општина 
трумица” број от на 

општина Стру
 

в  
општина т одбор 

на Работнички универзитет “Јоска 
у

 в
н е е

а 
едницата на Советот на општина 

а. 

   04.05.2009 го а Струмица 
 С т р ц а             Зоран Заев с.р. 

оветот на општина Струмица на 
седницата од 009 година, 

за - 

Училишниот тнички 
т

и истек на мандатот се 
ците на општина 

с е

ниот одбор на 
ска Свештарот” 

- Ванчо Бошнаков и 

ила од 
енот на донесувањето, а ќе се објави во 

а 
30.04.2009 го  а т е л, 

 т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………… 
 

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

ој 5/06), Градона
пштина Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за разрешу-
вање и именување претставници на општи- 

Детска градинка “Детска Радост” Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица о Управниот одбор 
на ЈОУ Детска градинка “Детска Радост” 
Струмица, донесе
С
30.04.2009 година. 
 
   Бр. 08-2632/2               Градоначалник 

д.       на општи
  у м и ц

……………… 
 187. 
 Врз основа на член 50 од Законот 
за изменување на Законот за заштита на 
децата (“Сл. весник на РМ” број 107/08) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица - 
пречистен екст (“Сл. гласник на општ на 
Струмица” број 5/06), Сове
С

09 го
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
 разрешување и именување претстав

 на општина Струмица во Уп

дина, донесе 

“Детска радост”  Струмица 
 
 1. Од Управниот одбор на ЈОУ 
Детска градинка “Детска Радост” Струмица 
порад
претставниците на општина
тоа: 
 - Сузана Младенова 
 - Ванчо Димитровски и
 - Софија Макенаџиева 
 2. За претставници од општина 
Струмица во 
Детска градинка “Детска Рад
се именуваат: 
 - Сузана Младенова
 - Соња Цицимова и 
 - Ленче Ефтимова 
 3. Ова решение влегува во с
д
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2632/1   Совет на општина Струмица

д.      П р е т с е д а

С м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
…………………… 

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

мица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за разрешу- 

ање и именување претставници на
Струмица во Училишнио

Свештарот” Стр мица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на општина Струмица о Училишниот 
одбор на Работ ички унив рзит т “Јоска 
Свештарот” Струмица, донесено н
с
Струмица, одржана на 30.04.2009 годин
 
   Број 08-2633/2           Градоначалник 

д.      на општин
  у м и 

………………… 
 188. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица  - пречистен текст 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), С

ржана на 30.04.2
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
 разрешување и именување претстав

ници на општина Струмица во 
 одбор на  Рабо

универзите  “Јоска Свештарот” 
Струмица 

 
 1. Од Училишниот одбор на 
Работнички универзитет “Јоска Свештарот” 
Струмица порад
разрешуваат претставни
Струмица и тоа: 
 - Пецо Фончев и 
 - Ри то С кулов 
  2. За претставници од општина 
Струмица во Училиш
Работнички универзитет “Јо
Струмица се именуваат: 
 
 - Петар Узунов. 
 
 3. Ова решение влегува во с
д
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2633/1   Совет на општина Струмиц

д.        П р е т с е д
С
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ник на општина 
трумица” број от на 

општина Стру
 

вање и именување на членови на Управ- 

  

но на седницата на 
оветот на општина Струмица, одржана на 

04.05.2009 год. ина Струмица 
 т р у                  Зоран Заев с.р. 

т  и
тот на општина 

трумица на седницата одржана на 
30.04.2009 го
 

за ра е на 
членови на  Управниот одбор на ЈПКД 

на  

: 

а, Кире Попетревски, 

 членови на Управниот одбор 

ва 

в      - Стојан Ефтимов и 

ила од 
енот на донесувањето, а ќе се објави во 

 
30.04.2009 го а т е л, 

 т р у 

тина Струмица 
– пречистен т  на општина 
Струм т на 
оп

разр и во 
 

 

 р
а 

ПКД “Комуналец “ Струмица, донесено на 
тина 

Број 08-2635/2 чалник 
а општина Струмица 

2 т н
сник 

на општина С 06), Советот 
н  
од

за ра ови 
во Надзорниот одбор за контрола на 

те з б

” Струмица, 

енови во Надзорниот одбор 
кото 
мица 

3. Ова решение влегува во сила од 

 Бр. 07-2635/1 а Струмица 
 30.04.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 

…………………… 
 
 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. глас
С  5/06), Градоначалник

мица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за разрешу-

ниот одбор на ЈПКД “Комуналец” Струмица 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови на 
Управниот одбор на ЈПКД “Комуналец” 
Струмица, донесе
С
30.04.2009 година. 
 
Број 08-2634/2                Градоначалник 

           на општ
 С  м и ц а

……………… 
 189. 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за јавните петпријатија (“Сл. весник на РМ” 
број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 
20 од Статутот на општина Струмица  - 
пречистен екст (“Сл. гласник на општ на 
Струмица” број 5/06), Сове
С

дина, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
зрешување и именувањ

“Комуналец” Струмица 
 
 1. Се разрешуваат од должноста 
членовите  Управниот одбор на ЈПКД 
“Комуналец” Струмица, поради истек на 
мандатот Кирил Партенов, Миле 
Михајловиќ, Борис Ангов, Кире Стојменов, 
Полина Ашиков
Александра Ангелова, Ефтимов Стојан и 
Бранко Георгиев. 
 2. За
на ЈПКД “Комуналец” Струмица се 
именуваат: 
- Кире Кончалиев     - Александра Ангело
- Дивна Стојанова    - Бранко Георгиев 
- Јанко Шилино
- Ристо Годев           - Славица Карамитрова 
- Митко Коцев 
 3. Ова решение влегува во с
д
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-2634/1  Совет на општина Струмица

д.       П р е т с е д 

С м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
…………………… 

  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на опш

екст (“Сл. гласник
ица” број 5/06), Градоначалнико

штина Струмица, донесе 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
ешување и именување членов
Надзорниот одбор за контрола 

на материјално финансиското работење на  
ЈПКД „Комуналец” Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за конт ола на 
материјално финансиското работење н
Ј
седницата на Советот на опш
Струмица, одржана на 30.04.2009 година. 
 

               Градона
04.05.2009 год.        н

 т р у С  м и ц а              Зоран Заев с.р. 
………………… 

 190. 
 Врз основа на член 27 од Законот 
за дополнување на Законот за јавните 
претпријатија (“Сл. весник на РМ” број 
22/07) и член 0 од Стату от а општина 
Струмица  - пречистен текст (“Сл. гла

трумица” број 5/
а општина Струмица на седницата
ржана на 30.04.2009 година, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
зрешување и именување член

материјално финансиското  работење на 
ЈПКД “Комуналец” Струмица 

 
 1. Се разрешуваат од должноста 
членови  на Над орниот од ор за 
контрола на материјално финансиското 
работење на ЈПКД “Комуналец
поради истек на мандатот: Оливер 
Чолаков, Кире Кончалиев, Ванѓел Кацуров, 
Стојан Димов и Лазо Георгиев. 
 2. За чл
за контрола на материјално финансис
работење на ЈПКД “Комуналец” Стру
се именуваат: 
   - Кире Партенов          - Драги Гошев 
   - Блаже Стојанов        - Миле Тасев. 
   - Стојан Димов 
 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 

  Совет на општин



04. 05. 2009  год.          Службен гласник на општина Струмица             бр. 10            стр. 
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 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
…………………… 
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