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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за  
именување на членови во Координативното 
тело за заштита од семејно насилство  во 

Општина Струмица 
 

1.Се објавува Решението за  
именување на членови во Координативното 
тело за заштита од семејно насилство  во 
Општина Струмица 

 
   Бр. 08-5365/2                Градоначалник 
  16.09.2010 год.          на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

………………….. 
Врз основа на член 36   од Законот 

за локалната самоуправа (“Сл. весник на  
РМ” број 5/02)  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 16.09.2010 
година, донесе 
 

 Р е ш е н и е 
за  именување на членови во 

Координативното тело за заштита од 
семејно насилство  во Општина 

Струмица 
 
 

             1.За членови во Координативното 
тело за заштита од семејно насилство во  
 

Општина Струмица,   се именуваат: 
 
1. Тони Милушев    –  Општина Струмица 
2. Др. Стојан Бансколиев -  Здравен дом 
3. Анка Михајлова  -  Здравен дом 
4. Танка Шаламанова-Регионален Центар 
      за социјална работа 
5. Панче Ќосев   - Основен Суд Струмица 
6. Митра Каратанева-Основно јавно обви- 
      нителство 
7. Хризантема Рендевска - СВР Струмица 
8. Жаклина Михајлова- СОУ „Ј. Сандански“ 
9. Отец Александар Божинов - Македонска 

Православна Црква- Стр. Епархија 
10. Имам Јаја Рамиз- Исламска Верска  
      зедница на РМ 
11. Петранка Буралиева-Секретарјат на 

Евангелистичко Методистичка 
      Црква на Македонија 
12.Весна Петкова – НВО „Продолжен живот“ 
13.Весна Ѓоргиева -Организација на жени  
14. Мицева Билјана  - ЗПСЛЗ на човекови  
      права ИЗБОР Струмица 
 
 2. Оваа Решение  влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-5365/1   Совет на општина  Струмица 
16.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
…………….. 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 

3 од  Законот за локалната самоуправа  
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39  
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот  за работа на   ОУ ”Марашал 

Тито” Муртино во учебната  2009/2010 
година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работа  на ОУ 
“Маршал Тито” Муртино во учебната 
2009/2010 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на  
16.09.2010 година. 

 
  Бр. 08-5366/2                   Градоначалник 
  16.09.2010 год.          на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 
 165. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6  од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на  РМ” број 5/02)  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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работа 
на ОУ “Марашал Тито”  Муртино во 

учебната 2009/2010 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 
2009/2010 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 03 – 305/4  од 30.08.2010 
година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила  по 

објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-5366/1   Совет на општина  Струмица 
16.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 

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

Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на  Годишната програма за  работа   на ОУ 

“Маршал Тито” Муртино во учебната 
2010/2011 година 

 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма  за 
работа на ОУ “Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 
 
   Бр. 08 – 5367/2           Градоначалник 
  16.09.2010 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

............................. 
 
 166. 
 
 Врз основа на член 36  став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната  програма 

за работа на  ОУ “Маршал Тито”  
Муртино во учебната 2010/11 година 

 
1. Се усвојува Годишната програма 

за работа на ОУ “Маршал   Тито” Муртино 
во учебната  2010/2011 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-305/2 од 30.08.2010  година. 
 

2.Овој  Заклучок влегува во сила по  
објавувањето во “Сл.  гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.07- 5367/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02 ) и член 39 
став1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
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Градоначалникот  на општина Струмица, 
донесе  
 

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

усвојување на Извештајот   за работа  на 
ОУ”Св.Кирил и Методиј” Дабилe 
 во учебната 2009/2010 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот  за работа на  ОУ 
“Св. Кирил и  Методиј”  Дабилe во учебната  
2009/10 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
16.09.2010 година. 
 
   Бр. 08-5368/2               Градоначалник 
   16.09.2010 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 
 
 

..................................... 
 
 167. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на  ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле  

во учебната 2009/2010 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на  ОУ “Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле во учебната 2009/2010 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со  Одлука  број  02-236/3  од 
30.08.2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-5368/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

      Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02 ) и член 39 
став1 алинеа 3 од Статутот на општина 

Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот  на општина Струмица, 
донесе  
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Годишната програма за работа  
на ОУ ”Св. Кирил и Методиј” Дабиља во 

учебната 2010/2011 година 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма  за 
работа на  ОУ “Св. Кирил и  Методиј” 
Дабиља во учебната  2010/2011 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 16.09.2010 
година. 
 
  Бр. 08-5369/2               Градоначалник 
 16.09.2010 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

168. 
 Врз основа на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 

работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј”  
Дабиле во учебната 2010/11  година 

 
1. Се усвојува Годишната програма 

за работа на ОУ “Св. Кирил и  Методиј”  
Дабиле во учебната 2010/2011 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука број  02-236/4/1 од 
30.08.2010 година. 

 
2.Овој Заклучок  влегува во сила по 

објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5369/1   Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата  на ОУ  “Герас 
Цунев” Просениково во учебната 2009/2010 

година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Извештајот за работата на 
ОУ  “Герас Цунев”  Просениково во 
учебната 2009/2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 
 
  Бр.  08 -5370/2    Градоначалник 
  16.09.2010 год.        На општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев    с.р. 

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

 
169. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 

на ОУ “Герас Цунев”   Просениково  
во учебната 2009/2010 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ “Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2009/2010 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето   број  
03-219/3 од 30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5370/1  Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски   с.р. 

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

 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 

на  Годишната програма за работа  
на  ОУ “Герас Цунев” Просениково во 

учебната 2010/2011 година 
 

 1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ОУ “Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2010/11 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 
 
 
Бр. 08-5371/2         Градоначалник 
16.09.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

............................ 
 
 170. 
 Врз основа  на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број  5/02) 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 
16.09.2010 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма  

за работа на  ОУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2010/2011 

година 
 

 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2010/2011 
година, предложена од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука број  01-219/4 од 
30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5371/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.             Бр. 15         Службен гласник на општина Струмица                 20.09.2010 год. 6 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата  

 на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса за учебната 
2009/2010 година 

 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување  на Извештајот за работата на 
ОУ  “Гоце Делчев”  Вељуса за учебната 
2009/2010 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
16.09.2010 година. 
 
  
  Бр. 08-5372/2              Градоначалник 
  16.09.2010 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

171. 
 Врз основа на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување  на Извештајот за  
работата на ОУ  “Гоце Делчев”  

Вељуса  за  учебната  2009/2010 година 
 
 1. Се усвојува  Извештајот за 
работата на ОУ  “Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2009/2010 година, предложен од 
Училишниот одбор на учлиштето број  02-
239/3 од 27.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
Бр. 07-5372/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на  Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма  за работа на ОУ 

“Гоце Делчев”  Вељуса за учебната 2010/11 
година 

 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса за 
учебната  2010/2011, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 16.09.2010 година. 
 
  Бр. 08-5373/2           Градоначалник 
 16.09.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 172. 

Врз основа  на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа  
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Годишната програма 
за работа на  ОУ “Гоце Делчев” Вељуса 

за учебната 2010/2011 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса за  
учебната 2010/2011  година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 02-239/4 од 27.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
Бр. 07-5373/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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



20 .09. 2010 год.              Службен гласник на општина Струмица        бр. 15            стр. 7

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ „Видое 

Подгорец” Струмица во учебната 2009/2010 
година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2009/2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 

 
 

     Бр.08-5374/2 Градоначалник 
    16.09.2010 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

173. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ„ бр.5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 16.09 . 
2010 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работата 
на ОУ  „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2009/2010 година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ОУ„Видое Подгорец” Струмица 
во учебната 2009/2010 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-331/4од 30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5374/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.    

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

 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на 

ОУ„Видое Подгорец” Струмица во учебната 
2010/2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за  
работа на ОУ „Видое Подгорец” Струмица 
во учебната 2010/2011  година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на  16.09.2010 година. 
 
  
   Бр.08-5375/2           Градоначалник, 
  16.09.2010 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

174. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член  20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16. 09.2010 година, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 

работа на ОУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2010/11 година 

  
              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ„ Видое  Подгорец” Струмица 
во учебната 2010/2011 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 03-331/3 од 30.08.2010 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5375/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 



Стр.             Бр. 15         Службен гласник на општина Струмица                 20.09.2010 год. 8 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата  

на ОУ„Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2009/2010 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2009/2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 

 
 

   Бр.08-5376/2             Градоначалник 
   16.09.2010 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
175. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06), Советот  на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16.09.2010 годин, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 

на ОУ „Никола Вапцаров”  
Струмица во учебната 2009/2010 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2009/2010 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука  бр. 03 -414/2 од 
26.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5376/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Годишната програма  за работата  
на ОУ „ Никола Вапцаров “ Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
   

1. Се објавува  Заклучокот  за 
усвојување на Годишната програма за  
работата на ОУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2010/2011 година, 
донесен на седница на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 

 
Бр.08-5377/2                Градоначалник 
16.09.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

.................................... 
176. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06), Советот  на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16.09.2010 годин, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 

работата на ОУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2010/2011 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работата на ОУ„Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2010/2011 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука  бр. 03-412/2 од 
26.08. 2010 година. 
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5377/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 



20 .09. 2010 год.              Службен гласник на општина Струмица        бр. 15            стр. 9

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 0д Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица “ број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ „Маршал 
Тито” Струмица во учебната 2009/2010 

година 
 

1. Се објавува  Заклучокот  за 
усвојување на Извештајот за  работата на 
ОУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2009/2010 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
16.09.2010 година. 

 
   Бр.08-5378/2              Градоначалник 
   16.09.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а Зоран Заев  с.р. 

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

 
177. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член  
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16. 09.2010 година, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот  за работа 

на ОУ „Маршал Тито “Струмица во 
учебната 2009/2010 година 

  
 
              1. Се усвојува Извештајот  за работа 
на ОУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2009/2010 година, предложен од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 02-419/3  
од 30.08.2010 година. 

     2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-5378/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работата  
на ОУ „Маршал Тито” Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
 

1. Се објавува  Заклучокот  за 
усвојување на Годишната програма за  
работата на ОУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2010/2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица, 
одржана на 16.09.2010 година. 

 
   Бр.08-5379/2          Градоначалник 
   16.09.2010 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
      178. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член  20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 5/06 ), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16.09.2010 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на  ОУ „Маршал Тито“ Струмица 

во учебната 2010/2011 година 
 

               1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ„Маршал  Тито” Струмица во 
учебната 2010/2011 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-419/2  од 30.08.2010 година. 

 
   2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5379/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 



Стр.             Бр. 15         Службен гласник на општина Струмица                 20.09.2010 год. 10 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ОУ „Сандо 

Масев”  Струмица  во  учебната  2009/2010 
година 

 
 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2009/2010 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
16.09.2010 година. 

 
   Бр.08-5380/2                Градоначалник 
   16.09.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.              

............................... 
179. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ„ бр.5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 16.09 
.2010 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 

на ОУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2009/2010 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ОУ „Сандо Масев “ Струмица 
во учебната 2009/2010 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-534/2 донесена на седницата 
од 30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5380/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.  

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

 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Годишната програма за работа 
 на ОУ „Сандо Масев”  Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната  програма за 
работата на ОУ „Сандо Масев “Струмица 
во учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 

 
   Бр.08-5381/2             Градоначалник 
   16.09.2010 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р.       

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

180. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член  
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 16.09.2010 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на ОУ „Сандо Масев “ Струмица 

во учебната 2010/2011 година 
 

              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2010/2011 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-534/2 од 30.08.2010 година. 
 
              2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 
Бр.07-5381/1    Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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



20 .09. 2010 год.              Службен гласник на општина Струмица        бр. 15            стр. 11

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот не усвојување 
на Извештајот за работата   на  ОУ “ Даме  
Груев” Куклиш за учебната 2009/2010 

година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за не 
усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ “Даме Груев” Куклиш за учебната 
2009/2010 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
16.09.2010 година. 
 
Бр.08-5382/2   Градоначалник 
16.09.2010 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

..................... 
 
 181. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6  од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за не усвојување на  Извештајот за 
работата  на ОУ “Даме Груев”  

Куклиш во учебната 2009/2010 година 
 
 1. Не се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2009/2010 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-471/2 од 30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр. 07-5382/1   Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

  

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за не 

усвојување на  Годишната програма за 
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 

учебната 2010/2011 година 
 
 1. Се  објавува Заклучокот за не 
усвојување  на  Годишната програма за  
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 16.09.2010 година. 
 
  Бр. 08-5383/2  Градоначалник 
  16.09.2010 год.   на општина Струмица 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

182. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка  
6  од  Законот за локалната самоуправа 
(“Сл весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за не  усвојување на Годишната 

програма за работата на  ОУ “Даме 
Груев” Куклиш во учебната   2010/2011 

година 
 
 1. Не се усвојува Годишната 
програма за работата на ОУ “Даме Груев” 
Куклиш за учебната 2010/2011 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука број 03-471/3 од 
30.08.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
Бр. 08-5383/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.             Бр. 15         Службен гласник на општина Струмица                 20.09.2010 год. 12 

 
Врз  основа на член  50   од  

Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број 5/02) и  член  39  од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
    Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за не 
усвојување на  Извештајот  за јавната 

безбедност и безбедноста во сообраќајот 
на патиштата  за период од 01 јануари до 

30 јуни 2010 година 
 
 1. Се  објавува Заклучокот за не 
усвојување  на  Извештајот за јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот 
на патиштата за период од 01 јануари до 30 
јуни 2010 година бр. 29.10.1-3/2 од 
06.07.2010 година. 
 
 
  Бр. 08-5384/2    Градоначалник 
  16.09.2010 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 
 

 
 182. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка  
6  од  Законот за локалната самоуправа 
(“Сл весник на РМ” број 5/02) 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 16.09.2010 
година, донесе 

З а к л у ч о к 
за не  усвојување на Извештајот за јавна 
безбедност и безбедност во сообраќајот 
на патиштата  за период од 01 јануари до 

30 јуни 2010 година 
 

1. Не се усвојува Извештајот за 
јавна безбедност и безбедноста во 
сообраќајот на патиштата за период од 
01јануари до 30 јуни 2010 година бр. 
29.10.1-3/2 од 06.07.2010 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
Бр. 08-5384/1 Совет на општина Струмица 
16.09.2010 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
_______________________________
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