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477.
Врз основа на член 24-а од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06,
22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13) и член
39 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

478.
Врз основа на член 19-а став 4 и
член
24 од
Законот
за јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13) и член 39 став 1 алинеја 9 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Решение
за разрешување на директор на
Јавното претпријатие за изградба,
одржување и користење на јавни
паркинг простори „Паркиралишта
Струмица“ Струмица

Решение
за избор на директор на Јавното
претпријатие за изградба,
одржување и користење на јавни
паркинг простори„Паркиралишта
Струмица“ Струмица

1. Се разрешува од должноста
директор на Јавното претпријатие за
изградба, одржување и користење на
јавни паркинг простори „Паркиралишта
Струмица“ Струмица, Љупче Јанев,
дипломиран економист од Струмица,
сметано од 15.12.2013 година.
2. Од должноста, директор на
претпријатие
за
изградба,
Јавното
одржување и користење на јавни паркинг
простори
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица, Љупче Јанев, се разрешува на
негово барање.
3. Ова Решение влегува во сила
од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.

Бр. 08-9854/2
03.12.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

1. За директор на Јавното
претпријатие за изградба, одржување и
користење на јавни паркинг простори
„Паркиралишта Струмица“ Струмица се
избира Верица Узунова, дипломиран
инженер по електротехника од Струмица,
сметано од 16.12.2013 година.
2. Директорот се избира со мандат
од 4 (четири) години.
3. За уредување на односите со
Јавното претпријатие, ќе биде склучен
договор помеѓу Градоначалникот на
општина Струмица и директорот на
Јавното претпријатие, со кој ќе бидат
утврдени правата, одговорностите и
овластувањата согласно Закон.
4. Ова Решение влегува во сила
од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр. 08-9939/7
13.12.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
......................................
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479.
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
29.11.2013 година, донесе
О д л у к а
за доделување на наградата “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело и годишна
награда на општина Струмица “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2013 година
I
Годишната награда на општина
Струмица
“Свети
Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици” за
2013 година како признание на Општина
Струмица за посебни остварувања се
доделува на:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Запров Жан за посебен
придонес во областа на
дрвната индустрија ;
Софија Макенаџиева – за
особен
придонес
во
афирмирањето
на
македонскиот
фолкрол
и
традиција;
Анита Станковска – за особен
придонес во областа на
музичкото образование;
Митко Тошев – за особен
придонес
во областа на
уметничкото творештво;
Манишев Мануш - за особен
придонес во областа на
крводарителството
и
хуманоста;
Академија за образование,
спорт
и
култура
АБЦ
Струмица - за дваесет години
постоење и особен придонес
во областа на образованието и
културата
Марика Трајкова – за особен
придонес со свои трудови во
на
областа на историјата
медицината.
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II
Како општествено признание за
вонредно значајни остварувања од
посебен интерес на Општина Струмица и
Република Македонија, се доделува
наградата
“Свети
Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици”
за
животно дело во 2013 година, се доделува
на:
Иван Василевски –
за особен
придонес во областа на литературата,
публицистиката
и
новинарската
професија.
Наградата за животно дело се
состои од диплома, плакета, брозен
медал и парични средства во износ од
четири просечни нето плати исплатени во
Република Македонија во претходната
година.
Наградата на физички лица се
состои од диплома, плакета, бронзен
медал 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, плакета и бронзен
медал.
III
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица”
Бр. 07-9197/14
29.11.2013 год.
Струмица
Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Петар Божинов с.р.
…………………………
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II
480.
Комисијата
за
општествени
дејности, при Советот на општина
Струмица на ден 05.12.2013 година
донесе
Одлука
за доделување награди по
распишаниот награден Конкурс за
литературни творби ( поезија),
посветени на градот Струмица

Во категоријата – ученици од
средните училишта се наградуваат
литературно-поетските состави и тоа:
Со прва награда: Софија Галева
- ученичка во СОУ “ Јане Сандански” –
Струмица;
Со втора
награда: Столе
Каламадевски - ученик во СОУ “ Никола
Карев” – Струмица;
Со трета награда: Габриела
Кирова – ученичка во СОУ “ Никола Карев”
– Струмица.

Член 1
Наградите се доделуваат во три
категории и тоа:
Прва категорија – ученици од
основните училишта;
Втора категорија – ученици од
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 и тоа:

III
Во категоријата “возрасни автори”
се наградуваат :
Со прва награда: Ана ВитановаРингачева;
Со втора награда: Ице Беличев;
Со трета награда: Наташа Цонева
Лазаревска.
Член 2

Прва
награда
категорија 6000 денари;

во

третата

Втора
награда
категорија 4000 денари; и

во

третата

Трета
награда
категорија 2000 денари.

во

третата

Наградите ќе се доделат во
Локалната установа Библиотека „Благој
Мучето“ Струмица.
Член 3

I
Во категоријата – ученици од
основните училишта се наградуваат
литературно-поетските состави и тоа:
Со прва награда се наградувa:
Лука Тренчевски ученик во ООУ ” Видое
Подгорец” Струмица;
Со втора награда се наградува:
Слободанка Димитрова - ученичка во
ООУ “ Сандо Масев ” од Струмица ;
Со трета награда се наградува:
Мирјана Караманолева - ученичка во ООУ
“Видое Подгорец ” од Струмица;

Одлуката стапува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица” .
Бр. 07- 9197/23
04.12.2013 год.
Струмица
Комисијата за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Петар Божинов с.р.

