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234.
Врз основа на член 50 став 1 точка
16 и член 63 од “ Законот за локална
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на
член 39 од Статутот на општина Струмицапречистен текст (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/06)
во врска со отварање и затварање на сметки
на буџетски корисници во рамките на
трезорската сметка, точка 17 алинеја 5 од
Упатството за начинот на трезорско
работење (“Сл..весник на РМ“Бр.161/2009),
Градоначалникот на општина Струмица,
дава
Решение
за давање на согласност
за отварање на сметка
1. На буџетскиот корисник СОУ “
Димитар Влахов“ Струмица му се дава
согласност за отварање на сметка на 603сметка основен буџет со РКБ 06866, раздел
76601.
2. Сметката од точка 1 на ова
Решение се отвара за да може буџетскиот
корисник да ги користи планираните
средства во основниот буџет на општина
Струмица, во програмата Н2.
3. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08- 6478/2
18.10.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

235.
Врз основа на член 50 став 1 точка
16 и член 63 од “ Законот за локална
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на
член 39 од Статутот на општина Струмицапречистен текст (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/06)
во врска со отварање и затварање на сметки
на буџетски корисници во рамките на
трезорската сметка, точка 17 алинеја 5 од
Упатството за начинот на трезорско
работење (“Сл..весник на РМ“Бр.161/2009),
Градоначалникот на општина Струмица,
дава

06. 12. 2010 год.

Решение
за давање на согласност
за отварање на сметка
1. На буџетскиот корисник ООУ
“Сандо Масев“ Струмица му се дава
согласност за отварање на сметка на 785донаторска жиро сметка со РКБ 06645,
раздел 76601.
2. Сметката од точка 1 на ова
Решение се отвара за да може буџетскиот
корисник да ги користи планираните
средства од донации во буџетот на општина
Струмица, во програмата Н1. Собраните
парични средства ќе ги користи ООУ “Сандо
Масев“ Струмица за подршка на ученици од
социјално загрозени семејства.
3. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица“
Бр. 08-6937/2
10.11.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

....................................
236.
Врз основа на член 10 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(“Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот
за начинот, условите и постапката
за
доделување на Годишна општинска награда
“Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици (“Сл. гласник на општина
Струмица” број 19/07, 23/09, 25/09),
Комисијата за општествени дејности при
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
Од л у к а
за доделување на наградата “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2010
година и Годишна награда на Општина
Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”
за 2010 година
I
Како општествено признание за
долгогодишно делување во областа на
хуманизмот, се доделува наградата “Свети

06. 12. 2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици” за „животно дело“
во 2010
година, на:
Фрошина Панчева - Шинка
Муртино

од

II
Годишната награда на општина
Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици” за 2010 година, како
признание на Општина Струмица за посебни
остварувања се доделува на:
1. Дипл. град. инж. Васко Панов –
за значаен придонес во областа
на градежништвото, особено за
придонес
во
изградба
на
Градскиот плоштад во Струмица;
2. Дипл.машински
инж.
д-р
Димитар Хаџи - Мишев – за
постигнати
резултати
во
заштитата
на
животната
средина,
енергетската
ефикасност и когенерација
на
електричната и
топлинската
енергија
и
придонес
во
изработката на проектот за
гасификација
на
општина
Струмица;
3. Иван Котев – за постигнати
резултати
во
областа
на
фолклористиката и етнологијата;
4. Кирчо Ѓорѓиев
придонес
во
уметност;

– за особен
театарската

5. Драги Стојанов – за особени
резултати во
областа на
крводарителството;
6. Ристо Урдов – за постигнати
резултати
во
областа
на
фудбалскиот спорт; и
7. Агенција за обезбебедување
на имот и лица „Бастион“ –
Струмица, за десетгодишното
постоење
во областа на
обезбедување на имот и лица;
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III
Наградата за животно
дело се
состои од диплома, плакета, бронзен медал
со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ и парични средства во
износ од четири просечни нето
плати
исплатени во Република Македонија во
пртеходната година.
Наградата на физички лица се
состои од диплома, плакета, бронзен медал
со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ и парични средства во
износ од една просечна нето плата
исплатена во Република Македонија во
претходната година.
Наградата на правни лица се состои
од диплома, бронзен медал со ликот на “Св.
Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици“ и плакета.
IV
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 7454/1
03.12.2010 год.
Струмица
Комисија за општествени дејности
П р е т с е д а т е л,
Верица Узунова с.р.
...........................................

237.
Комисијата за општествени дејности,
при Советот на општина Струмица,
на
предлог од Комисијата за прочит на
лититературните
творби
од
Локална
Установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица бр. 03-280/1 од 30.11.2010 година,
на ден 03.12.2010 година, донесе
Одлука
за доделување награди по распишаниот
награден Конкурс за литературно поетски состав, посветен на градот
Струмица
Член 1
Наградите се доделуваат во три категории
и тоа:
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Прва категорија – ученици во
основните училишта;
Втора категорија – ученици
во
средните училишта и
Трета
категорија
–
граѓани
(возрасни автори).
Наградите во првата и втората
категорија се диплома и материјални во
книги, а наградите во трета категорија се
диплома и парични средства и тоа:

06. 12. 2010 год.

Со втора награда:
Глигор Тасев - ученик во СОУ “Јане
Сандански” – Струмица;
Со трета награда:
Елизабета Муканова – ученичка во
СОУ “Јане Сандански” – Струмица
III

Прва награда во третата категорија
6000 денари;
Втора награда во третата категорија
4000 денари; и
Трета награда во третата категорија
2000 денари.

Во категоријата “возрасни автори”
се наградуваат:
Со прва награда:
Ана Витанова - Рингачева
професор по македонски јазик;

–

Со втора награда:

I
Во категоријата – ученици од
основните училишта се наградуваат
литературно-поетските состави на :
Со прва награда се наградува
Ивана Танчева ученик од ООУ ”Герас
Цунев” од Просениково;
Со втора награда се наградува:
Вања Китанова - ученичка во ООУ “Видое
Подгорец” од Струмица; и
Со трета награда се наградува:
Андреј Новоселски – ученик во ООУ
“Сандо Масев” од Струмица
II
Во категоријата – ученици од
средните
училишта
се
наградуваат
литературно-поетските состави:

Валентина Сачевска – фармацефт;
Со трета награда:
Милица Георгиева
Член 2
Наградите да се врачат на свечената
седница на Советот на општина Струмица на
11 декември 2010 година
Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник
на општина Струмица” .
Бр. 07- 7453/1
03.12.2010 год.
Струмица

Со прва награда:
Софија Колева - ученичка во ПСУ
“Јахја Кемал” – Струмица;

Комисија за општествени дејности
П р е т с е д а т е л,
Верица Узунова с.р.
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