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Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 05/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуки по Информа-
цијата за преземените активности по 

поплавите  во општина Струмица на ден 25 
и 26.09.2010 година 

 
1. Се објавуваат Одлуките по 

Информацијата за преземените активности 
по поплавите во општина Струмица 
предизвикани од обилните дождови на ден 
25 и 26.09.2010 година, донесени  на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
  Бр.08-6012/1                  Градоначалник 
  01.10.2010 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

…......………… 
 

 184. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр.5/06), 
Советот на општина  Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година,  
расправајќи по Информацијата за 
преземените активности по поплавите во 
општина Струмица, предизвикани од 
обилните дождови на ден 25 и 26.09.2010 
година, донесе 
   

О  д  л  у  к  и 
  

1. Се одобрува Информацијата за 
преземените активности по поплавите во 
општина Струмица предизвикани од 

обилните дождови на ден 25 и 26.09.2010 
година. 
 2. Се одобруват потрошените 
финансиски средства за ангажирање на 
механизација во износ од 295.000,оо 
денари. 
 3. Се одобруват потрошените 
финансиски средства за дополнително 
ангажирање на 43 работници во износ од 
25.800,оо денари. 
 4. Се одобруват потрошените 
финансиски средства за набавка на опрема 
и сл.  во износ од  30.000,оо денари. 
 5. Се одобруваат дополнителни 
финансиски средства и тоа: 
 - за работа на Комисијата за 
проценка на штети во износ од 60.000,оо 
денари. 
 1. За чистење на поројот 
„Крушевска Република“ за негово ставање 
во првобитна состојба, средства во износ 
од1.050.000,оо денари и тоа: 
 а) од улица „Климент Охридски“ во 
должина од 200 метри во урбан опфат 
360.000,оо денари 
 б) од улица „Климент Охридски“ до 
кружен  тек  на Дистрибуција 380.000,оо 
денари 
 в) за санација на корито на порој 
„Кршевска Република“  300.000,оо денари. 
 2. за чистење на поројот „Свети 
Илија“ и негово ставање во првобитна 
состојба, средства во износ од 400.000, оо 
денари и тоа: 
 - за санирање на свлечиште на ул. 
„Васил Главинов“ и изведба на  потпорен 
зид  
 - за санирање на мост на ул.„Стив 
Наумов“ и брег на порој „Свети Илија„ 
 - за санирање на два моста на 
патеката до „Свети Илија“. 
 Средствата под точка 2, 3 и 4 да се 
исплатат од Постојната резерва А) 
Програма -  Совет на општина Струмица од 
Буџетот на општина Струмица, а 
средствата под точка 5 да се обезбедат од 
остатокот од средствата од Постојната 
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резерва А) Програма Совет на општина 
Струмица од Буџетот на општина Струмица 
и останатите средства од соодветните 
Програми. 
 6.Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6012/1  Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 39 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 Одлуката за основање на 

Совет на млади на општина Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за 
основање на Совет на млади на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.09.2010 година. 
 
  Бр.08-6008/2               Градоначалник 
  01.10.2010 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

...................... 
 185. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр.5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за основање на Совет на млади на 
општина Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се уредува 
основањето на Совет на млади на општина 
Струмица ( во понатамошниот текст Совет 
на млади) , делокругот на работа, постапка 
за избор на членови и други прашања од 
значање за работата на Советот на млади. 

 
 

Член 2 
 

 Советот на млади е советодавно 
тело на Советот општина Струмица  и се 
основа со цел младите активно да се 
вклучат во јавниот живот на Општината. 

 
Член 3 

 Во рамките на својот делокруг на 
работа Советот на млади: 

- расправа за прашања значајни за 
работата на Советот на млади; 

- донесува Деловник за работа на 
Советот на млади; 

- избира и разрешува претседател и 
заменик претседател  на Советот 
на млади; 

- учествува во работата на 
Младинскиот парламент;  

- расправа за прашања за кои се 
расправа на седница на Советот на 
општината, а се од интерес за 
работата на младите; 

- предлага  до Советот на општината  
одлуки, програми и други акти од 
значење на младите во Општината; 

- му предлага на Советот на 
општината  да расправа за 
прашања кои се од значење за 
унапредување на положбата на 
младите и решавање на нивните 
проблеми; 

- му дава мислење на Советот на 
општината за конкретни одлуки кои 
треба да ги донесе , а се од интерес 
за младите; 

- соработува во изработката и го 
следи спроведувањето на 
локалните акти за младите  
донесени од страна на Општината; 

- изработува извештаи до 
надлежните органи за проблемите 
на младите, а по потреба предлага 
донесување на програми за 
одстранување на настанатите 
проблеми и подобрување  на 
положбата на младите; 

- се грижи за информираноста на 
младите за сите прашања значајни 
за унапредување на положбата на 
младите; 

- ја поттикнува меѓусебната 
општинска соработка  и размена на 
искуства со младите од други 
општини; 

- предлага на Советот на општината  
Финансиски план за остварување на 
Програмата на Советот на младите; 
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- по потреба повикува преставник на 
Советот на општината на своите 
седници; 

- организира работилници, преда-
вања, трибини, компањи, мани-
фестации и други активности во 
врска со младинските прашања; 

- информира и промовира за 
активностите на Советот на 
младите; 

-  врши и други работи од интерес на 
младите. 

 
Член 4 

 Советот на млади  го сочинуваат  
седум члена вклучувајки ги претседателот 
и заменик на претседателот. 
 Млади во смисла на оваа Одлука се 
млади на Република Македонија, со место 
на живеење во Општина Струмица, со 
возраст од 15 до 29 години. 
 

Член 5 
 Градоначалникот   покренува 
постапка за избор на членови на Советот 
на млади со јавен повик, кој се објавува во 
средствата за информирање, во средните 
училишта и факултетите на територијата на 
општина Струмица. 
 Кандидатите за членови на Советот 
на млади ги предлагаат здруженија на 
млади и здруженија кои се бават со млади, 
ученички совети, студентски совети и други 
регистрирани облици на организирање на 
младите. 
 Врз основа на приманите предлози 
од предлагачите, Советот на општината ги 
избира и разрешува членовите на Советот 
на млади на предлог на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именување 
 Советот на млади од своите редови 
избира претседател и заменик претседател 
со мандат од четири години без можност на 
повторен избор. 
 

Член 6 
 Мандатот на членовите на Советот на 
младите  трае четири години заедно со 
мандатот на Советот на општина Струмица 
што го избира. 

  
Член 7 

 Советот на млади одржува редовни 
седници по потреба, но најмалку еднаш во  
месецот. 
 Седниците на Советот на млади се 
јавни. 
 Седниците ги свикува и со нив  
претседава  претседателот на Советот на 
млади. 

 Претседателот  го застапува и 
претставува Советот на млади. 

Претседателот е должен да свика 
вонредна седница на Советот на млади на 
предлог на најмалку двајца членови.  

 
 

Член 8 
 

 Советот на млади одлучува со 
мнозинство гласови од присутните членови 
на Советот. 

Член 9 
 

 Начинот на работа на Советот на 
млади поблиско ќе се уреди со Деловник за 
работа на Советот на млади. 
 Деловникот се донесува со 
мнозинство гласови на членовите на 
Советот на млади. 

 
Член 10 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6008/1   Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

…………………… 
 

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр.5/02) и член 39 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 Одлуката за одобрување 
парични средства 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
одобрување парични средства, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
   Бр.08-6007/2                Градоначалник 
   01.10.2010 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

  
 186. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ бр. 05/06) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст („Сл. 
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гласник на општина Струмица“ бр.5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за одобрување парични средства 

 
 

Член 1 
 

Се одобруваат парични средства во 
износ од 1.300.000,оо денари на 
Здружението  „Избор“ - Струмица за 
оградување на просторот на кој е сместена 
Тераписката заедница „Покров“ во КО 
Баница. 
 

Член 2 
 

Одобрените средства во износ од 
1.300.000,оо денари, да се исплатат од 
Буџетот на општина Струмица за 2010 
година од Програмата  Г1 – Подршка на 
локалниот економски развој – подставка 
463 – трансфер до невладини организации 
и да се трансферират на име на 
Здружението  „Избор “ – Струмица ул. 
„Херој Карпош“ 16 Струмица со ЕДБ 
4027997121724,  жиро сметка бр. 
380503593003178 – Прокредит банка 
Струмица. 
 

Член 3 
 

Се задолжува Здружението „Избор“ 
– Струмица да достави Извештај за 
реализацијата на средствата. 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6007/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр.5/02) и член 39 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 Одлуката за утврдување 
на потребата од изработка на локални 
Урбанистички плански документации на 

подрачјето на општина Струмица 
  
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување на потребата од изработка на 
Локални урбанистички плански 
документации на подрачјето на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.09.2010 година. 
  
 
   Бр.08-6011/2             Градоначалник 
   01.10.2010 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

 
 

.................................. 
  
 187. 
 
 Врз основа на член 50-а од Законот 
за изменување и дополнување на Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на РМ“ бр.91/09) и член 20  од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 05/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 30.09.2010 
година, донесе 

 
 

Одлука 
за утврдување на потребата од 

изработка на локални Урбанистички 
плански документации на подрачјето на 

општина Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдудува  потребата   од 
изработување на  урбанистичка планска 
документација на   подрачјето   на   
општина   Струмица  за уредување   и 
користење на просторот за следните 
градежни и катастарски парцели: 
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Член 2 
Одлуката  за изработка на на 

урбанистичка планска документација на 
подрачјето   на општина   Струмица,   
преставува    основа  за   изработка    и 
донесување на  урбанистичка планска    
документација  со  која се   врши    
уредување   на   просторот со опреде-
лување на  градежните  парцели  во и   вон 
планскиот опфат,  како и    уредување   и   
користење    на просторот во рамките 
формирана градежна парцела, за  градби 
уредени со закон како градби  од  трета,  
четврта  и  пета  категорија, а  заради  
реализација  на инвестицијски проекти од 
значење на Општината. 

 
Член 3 

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

Член 4 
 

 Средствата за изработка на ЛУПД  
ќе се обезбедат со самофинансирање. 
 

 
 
 

 
 
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6011/1      Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр.5/02) и член 39 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 Решението за 

разрешување на член на Управниот одбор 
на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 

 
1. Се објавува Решението за 

разрешување на член на Управниот одбор 
на ЈП „Паркиралишта“ Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
    Бр.08-6009/2             Градоначалник 
    01.10.2010 год.    на општина Струмица 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

Ред. 
број 

Подносител на иницијативата Катастарска/градежна 
парцела 

начин на 
финансирање 

1. Коста Вангелов КП 1687 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

2. Томов Митко КП 1095 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

3. ДПТУ “Дасмак”-Струмица КП 54 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

4. Тилев Димитар КП 2625/1 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

5. Атанасов Видоје КП 64 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

6. АД “Струмица Табак”- Струмица КП 770 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

7. ДТУ “Чифлик” ДОО КП 1103 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

8. Пиличев К. Дончо КП 4820 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

9. Јанева М. Роска КП 3036 КО Костурино 
 

самоинвестирање 

10. Кавазов Јане и Кавазов Ангел КП 394 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

11. Наков Глигор КП 1171 КО Струмица 
 

самоинвестирање 

12. Ѓорѓи Пециров КП 164 КО Струмица 
 

самоинвестирање 
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` 188. 
Врз основа на член 17 од Законот 

за јавните претпријатија  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06 и 22/07) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 05/06 ), Советот на општина 
Струмица  на седницата одржана на 
30.09.2010 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н   и  е 
за разрешување на член на Управниот 
одбор на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 

 
 1. Јосиф Христов, се разрешува од  
функцијата член на Управниот одбор на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица, по негово 
барање. 
 2.Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6009/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

.............................. 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр. 05/02) и член 39 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 05/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

разрешување на член на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално финансиско 

работење на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 
 

1. Се објавува Решението за 
разрешување на член на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално финансиско 
работење на ЈП „Паркиралишта“ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
   Бр.08-6010/2            Градоначалник 
   01.10.2010 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................. 
  
 189. 
 Врз основа на член 27 од Законот 
за дополнување на Законот за јавните 
претпријатија („Сл. гласник на РМ“ бр. 
22/07) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица  - пречистен текст  („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на 

општина Струмица на седницата одржана 
на 30.09.2010 година, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за разрешување на член на Надзорниот 
одбор за контрола на материјално 
финансиското  работење  на ЈП 

„Паркиралишта“ Струмица 
 
 1. Борче Хаџиев, се разрешува од 
функцијата член на  Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈП „Паркиралишта“ Струмица, 
по негово барање. 
 2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6010/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 39 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 Годишниот извештај  за работата на 
СОУ „Јане Сандански“ Струмица во 

учебната 2009/10 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работата на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2009/10 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
   Бр.08-5996/2                Градоначалник 
   01.10.2010 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

....................... 
 
 190. 
 

Врз основа на член 36 став 1  точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ “ бр. 05/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл.гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 
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З   а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на СОУ„Јане Сандански“ 

Струмица во учебната 2009/10 година 
  

1. Се усвојува Годишниот извештај 
за работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2009/10, предложен  
од Училишниот одбор на Училиштето, со 
Одлука бр.021654/1 од 15.09.2010 година. 

 
2. Овој заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.07- 5996/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр.5/02) и член 39 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 Годишнaта програма за работата на 
СОУ „Јане Сандански“ Струмица во 

учебната 2010/11година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работата на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
   Бр.08-5997/2              Градоначалник 
   01.10.2010 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

...................... 
  
 191. 
 

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 („Сл. гласник на општина Срумица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

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

програма за работа на СОУ „Јане 
Сандански“  Струмица во учебната 

2010/11 година 
 

 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр.02-1654/1 од 
15.09.2010 година. 
  2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 Бр.07-5997/1  Совет на општина Струмица 
 30.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

.................. 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 39 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 СОУ 
„Димитар Влахов “ Струмица во учебната  

2009/10 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештај за работата на 
СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во 
учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
   Бр.08-5998/2                Градоначалник 
   01.10.2010 год.      на општина Струмица 
   С т р у м  и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................ 
192. 
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 („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во 

учебната 2009/10 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Димитар Влахов“ 
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Струмица  во учебната 2009/10 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
Училиштето со Одлука бр. 02 - 639/4 од 
14.09.2010 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-5998/1  Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 39 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 Годишната програма за работата на 
СОУ „Димитар Влахов “ Струмица во 

учебната  2010/11 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работата на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
  Бр.08-5999/2           Градоначалник 
  01.10.2010 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........................... 
  
 193. 
 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

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

работа на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2010/11 година 

 
1. Се усвојува Годишната  програма  

за работа на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
Училиштето  со Одлука број 02-639/5 од 
14.09.2010 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“ 
 
Бр.07- 5999/1   Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................ 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 39 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 СОУ „Никола 
Карев“ Струмица во учебната  2009/10 

година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 
2009/10 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.09.2010 година. 
 
   Бр.08-6000/2             Градоначалник 
   01.10.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.......................... 
194. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ. бр. 05/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (Сл. гласник на општина Струмица бр. 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  30.09.2010 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работата 
на СОУ „Никола Карев“ Струмица во 

учебната 2009/10 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2009/10 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-10484/1 од 15.09.2010 
година. 
 2.Овој  Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6000/1   Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 39 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 Годишната програма за работа на СОУ 

„Никола Карев “ Струмица во учебната  
2010/11 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма  за 
работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2010/11 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
  Бр.08-6001/2             Градоначалник 
  01.10.2010 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
 195. 

Врз основа на член 36 став 1 точк 6 
од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ„Никола Карев“Струмица  

во учебната 2010/11 година 
  

1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2010/11/ година, предложена 
од Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука бр. 02-1049/1 од 15. 09.2010 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6001/1    Совет на општина Струмица  
30.09.2010 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр.5/02) и член 39 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 работа на OMУ „Боро 
Џони“ Струмица во учебната  2009/10 год 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ОМУ„Боро Џони“ Струмица во учебната 
2009/10 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.09.2010 година. 
 
     Бр.08-6002/2         Градоначалник 
     01.10.2010 год. на општина Струмица 
     С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 196. 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

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

на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во 
учебната 2009/10 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 
2009/10 година, предложен од Училишниот 
одбор со Одлука  број 02-56/3 од 13.09.2010 
година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6002/1   Совет на општина Струмица 
30.09.2010  год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр. 05/02) и член 39 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 Годишната програма за работа на OMУ 

„Боро Џони“ Струмица во учебната  2010/11 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работата на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во 
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учебната 2010/11 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
   Бр.08-6003/2               Градоначалник 
   01.10.2010 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

...................... 
 
 197. 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица 

во учебната 2010/11 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во 
учебната 2010/11 година, предложена од 
Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука бр. 02-55/2 од 13.09.2010 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
 Бр.07-6003/1  Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................... 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 39 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  работа на ЈОУДГ  “Детска 
радост“  Струмица во учебната  2009/10 

година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица во 
учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.09.2010 година. 
 
   Бр.08-6004/2           Градоначалник 
   01.10.2010 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

 198. 
 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работа  
на ЈОУДГ„Детска радост“ Струмица во 

учебната 2009/10 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица во 
учебната 2009/10 година, предложен од 
Управниот одбор на Градинката со Одлука 
бр. 01-99 од 03.09.2010 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.07-6004/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 од Законот 

за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 39 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 Годишната програма за  работа на 
ЈОУДГ  “Детска Радост“ Струмица во 

учебната  2010/11 година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
   Бр.08-6005/2              Градоначалник 
   01.10.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
……………….. 
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 199. 
 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

 
 

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

работа на ЈОУДГ  „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2010/11 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2010/11 година, 
предложена од Управниот одбор на 
Градинката со Одлука бр. 01-98 од 
03.09.2010 година. 
 
 
 2. Овој  Заклучок  влегува во сила 
по објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6005/1 Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 

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

Врз основа на член 50 од Законот 
за локалната самоуправа  („Сл. весник на 
РМ„ бр. 5/02) и член 39 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 Програмата за измена и дополнување на 

Годишната програма за  работа на 
ОУ„Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за измена  и 
дополнување на Годишната програма за 
работа на ОУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.09.2010 
година. 
 
   Бр.08-6006/2              Градоначалник 
   01.10.2010 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.......................... 
  
 200. 
 
 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 („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Програмата за измена 
и дополнување на Годишната програма 

за работа на  ОУ„Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 1. Се усвојува Програмата за 
измена и дополнување на Годишната 
програма за работа на ОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр. 03-331/12 од  
23.09.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-6006/1     Совет на општина Струмица 
30.09.2010 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 
    

 

 
 
 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________ 
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