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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 Одлуката за доделување 
на парична помош на МПЦ за возобно-
вување на манастирскиот комплекс Св. 

Јован Бигорски 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
доделување на парична помош на 
Македонската православна црква за 
возобновување на мананастирскиот 
комплекс Св. Јован Бигорски, донесена на 
седница на Советот на општина Струмица, 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
Број 08-6062/2               Градоначалник  
08.10.2009 год.        на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев  с.р. 

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

301. 
 Врз основа на член 36 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 
08.10.2009 година, донесе 

 
О д л у к а 

за доделување парична помош на  
Македонската Православна Црква за 
возобновување на манастирскиот 
комплекс  Св. Јован Бигорски 

 

Член 1 
На Македонската Православна 

Црква – Струмичка православна епархија,  
за возобновување на Манастирскиот 
комплекс  Св. Јован Бигорски  се доделува 
парична помош во нето износ од  50.000,оо 
денари. 

Член 2 
 

 Одобрените средства да се издвојат 
од Буџетот на општина Струмица за 2009 
година и да  се трансферираат   на  
Македонската Православна Црква – 
Струмичка Православна Епархија на жиро-
сметка 300030000110760 – Комерцијална 
банка - АД Скопје. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во  “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-6062/1    Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 Програмата за измена на 
Програмата за уредување на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина  
Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Програмата за измена 
на Програмата за уредување на грaдежното 
земјиште на подрачјето на Општина 
Струмица за 2009 година, донесена на 
седницата  на Советот на општина 
Струмица одржана на 08.10.2009 година. 
 
Бр. 08-6059/2       Градоначалник  
08.10.2009 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 302. 
 
 Врз основа на член 20 став 1 точка 8 
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
08.10.2009 година, донесе 
 

П  р  о  г  р  а  м  а 
за измена  на  Програма   за уредување  
на градежното земјиште на подрачјето   
на Општина Струмица за 2009 година 

 
 1. Со оваа Програма за  измена на 
Програма за уредување на градежното 
земјиште  на подрачјето    на Општина 
Струмица за 2009 година  ( „ Сл. гласник  на 
општина Струмица“ бр. 16/08, 15/2009 и 
19/2009)  се врши измена на  Програмата за  
за уредување  на градежното земјиште на 
подрачјето   на Општина Струмица за 2009 
година и тоа : 



09.10.2009 год.               Службен гласник на општина Струмица          бр. 20          стр. 
 

3

 
Во глава: 
 
5. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ПО НАСЕЛБИ   И ЗОНИ 
 
Во дел  5.I.  
точка 5. За други објекти: 
 
Зборовите: 
 „ Катни гражи..........................760,оо ден.м2 ,  
спорски покриени објекти .....1.900,оо ден/м2 

и отворени пазаришта 20% 
 од површината по ............ 3.800,оо ден/м2 “  
 
Се заменуваат со зборовите: 
„ –Катни гаражи 
   -Спортски покриени објекти 
   -Спортски откриени објекти 
   -бензински пумпи,гасни станици и базни 
станици 
   -Отворени пазаришта 
   -Базени 
   -Трафостаници на 35 Кв 
 
 надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 3.800,оо ден/м2 
помножен со соодветните коефициенти 
утврдени со Правилникот за степенот на 
уреденост на градежното земјиште и 
начинот на пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште според 
степенот на уреденост” и оваа Програма.“  
 
Точка 5.а  
Зборовите:  
„ Катни гражи..........................836,оо ден/м2 , 
 спортски покриени објекти ...2.090,оо ден/м2 
и отворени пазаришта 20% од  
површината по .................... 4.180,оо ден/м2 “  
Се заменуваат со зборовите: 
 
„ –Катни гаражи 
  -Спортски покриени објекти 
  -Спортски откриени објекти 
  -бензински пумпи,гасни станици и базни 
станици 
  -Отворени пазаришта 
  -Базени 
  -Трафостаници на 35 Кв, 
 
 надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 4180 ден/м2 помножен со 
соодветните коефициенти утврдени со 
Правилникот за степенот на уреденост на 
градежното земјиште и начинот на 
пресметување на трошоците за уредување 
на градежното земјиште според степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 

 
Во дел  5.II .  
точка 3. За други објекти: 
Зборовите: 
 „ Катни гражи...........................380,оо ден/м2 , 
спорски покриени објекти .....950,оо ден/м2 и 
отворени пазаришта 20%  
од површината по ............... 1.900,оо ден/м2 “  
 
Се заменуваат со зборовите: 
 
„ –Катни гаражи 
  -Спортски покриени објекти 
  -Спортски откриени објекти 
  -бензински пумпи,гасни станици и базни 
станици 
  -Отворени пазаришта 
  -Базени 
  -Трафостаници на 35 Кв 
 
 надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 1.900,оо ден/м2 
помножен со соодветните коефициенти 
утврдени со Правилникот за степенот на 
уреденост на градежното земјиште и 
начинот на пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште според 
степенот на уреденост” и оваа Програма.“  
 
Во дел  5.III .  
точка 3. За други објекти: 
 
Зборовите: 
 „ Катни гражи ...................... 190,оо ден/м2, 
спорски покриени објекти ........475,оо ден/м2 
и отворени пазаришта 20%  
од површината по .................. 950,оо ден/м2 “  
 
Се заменуваат со зборовите: 
 
„ –Катни гаражи 
   -Спортски покриени објекти 
   -Спортски откриени објекти 
   -бензински пумпи,гасни станици и базни 
станици 
   -Отворени пазаришта 
   -Базени 
   -Трафостаници на 35 Кв 
 
 надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 950,оо ден/м2 помножен 
со соодветните коефициенти утврдени со 
Правилникот за степенот на уреденост на 
градежното земјиште и начинот на 
пресметување на трошоците за уредување 
на градежното земјиште според степенот на 
уреденост” и оваа Програма.“  
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Во дел  5.IV .  
 
 
 Постојната табела се заменува со следните  табели: 
 

                                                                                                                                                                                

1.Станбени објекти 
 

коефициенти 
 Станбени простории 1.0 
 Станбени простории со висина до 2,5 м, подпокривен 

простор  
0.2 

 Логија затворена од три страни 0.4 
 Подлоѓија затворена од две страни 0,3 
 Балкони,тераси 0,2 
 Заеднички преодни тераси ,пасажи 0,2 
 Помошни простории, остава за гориво,котлара, визба 0.3 

 Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот 0,3 

 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 

 Стражарница ,управител,простор за домар 0,5 

 Паркиралишта и гаражи 0,1 
 
 
 
2. Деловни, јавни и производни објекти Коефициенти 
 Простории 1,0 
 Магазини 0,5 
 Помошни простории, остава за горива, котлара 0,3 
 Трафостаници до 35 Кв во објект и надвор од објектот 0,4 
 Складишен простор и заеднички комуникации 0,5 
 Паркиралишта и гаражи 0,1 
 Лодија затворена од три страни 0,5 
 Подлогија затворена од две страни 0,3 
 Балкони, тераси 0,4 
 Отворен наткриен простор 0,3 
 
 
 
3. Други објекти Коефициенти 
 Катна гража  0,2 
 Спорски покриени објекти 0,5 
 Спорски откриени објекти 0,3 
 Бензински пумпи, гасни станици и базни станици 50% од површината на 

локацијата  1,0 
 Отворени пазаришта 30% од површината на 

локацијата 1,0 
 Базени 0,2 
 Трафостаници над 35 Кв 1,0 
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Во нова корисна површина што ќе се 
гради согласно заверена проектна 
документација не се пресметува 
површината на:  
 
 
-ѕидови и други конструктивни елементи 
-инсталационите канали 
-окната на лифтови 
-окна на врати 
-отворени паркиралишта 
 
 

2. Оваа Програма  влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во  
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6059/1      Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 Програмата за 

дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички  планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 

2009 година 
 
 
 1. Се објавува Програмата за 
дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 2009 
година, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 08.10.2009 
година. 
 
 
Бр. 08-6060/2           Градоначалник  
08.10.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 303. 
 
 Врз основа на член 17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 
24/08) 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 
08.10.2009 година, донесе 

 
 

П  р  о  г  р  а  м  а 
за  дополнување на Годишната програма 
за  изработка на урбанистички планови  
на подрачјето    на Општина Струмица за 

2009 година 
 
 

 1. Со оваа Програма за  
дополнување на Годишната програма за  
изработка на урбанистички планови  на 
подрачјето    на Општина Струмица за 2009 
година („Сл. гласник  на општина Струмица“ 
бр. 16/08, 7/2009, 11/2009,  13/2009 и 
15/2009)  се врши измена и дополнување на  
Годишната програма за  изработка на 
урбанистички планови  на подрачјето    на 
Општина Струмица за 2009 година и тоа: 
 
        Во делот на Програмата под: 1.  
 
Планирани активности  
 

I. Детални урбанистички планови во 
градот 

 
По редниот број „31“  се додава нов 

реден број „32 “ кој гласи: 
 

  „Блок 22 ( дел)   “ со граничен опфат 
помеѓу улиците: „Антон Панов“, „Трајко 
Делиџаков“ и „Климен Охридски“. 
 
 
 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот  на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-6060/1     Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 утврдување на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план  Блок 21  во Струмица 

 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план  Блок 21  во Струмица,  
донесен на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 08.10.2009 година. 
 
Број 08-6061/2            Градоначалник  
08.10.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

  
 

304.  
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 
24/08) 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 
08.10.2009 година, донесе 

 
 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план   Блок 21  во 

Струмица 
 
 

1.   Се утврдува  Нацрт - Деталниот 
урбанистички план  Блок 21  во Струмица. 

  
 

  2. Нацрт - Деталниот урбанистички  
план Блок 21  во Струмица е изработен од 
Друштво за просторни и урбанистички 
планови, инженеринг и друго “Урбан” ДОО 
Штип и е со површина од 18,6 ха и граничен 

опфат дефиниран со блоковата поделба во  
Генералниот урбанистички план на град 
Струмица  и содржи: 
 
 -текстуален дел 
 

-графички приказ. 
 
3. Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во “Сл.гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-6061/1    Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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  Извештајот за работа на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за учебната 2008/2009 
година 

 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица за учебната 
2008/2009 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
08.10.2009 година. 
 
 
Бр. 08-6049/2              Градоначалник  
08.10.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

...................................... 
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305. 
 

 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 08.10.2009 година, 
донесе 
 
 

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

учебната 2008/2009 година 
 
 

 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во 
учебната 2008/2009 година, предложен од 
Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 902-1991/1 од 15.09.2009 
година. 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 07-6049/1    Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица за учебната 

2009/2010 година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма  за 
работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица 
за учебната 2009/2010 година, донесен на 

седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
   Бр. 08-6050/2              Градоначалник  
   08.10.2009 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

  
 

306. 
 

 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 08.10.2009 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански“ 

Струмица во учебната 2009/2010 година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2009/2010 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
Училиштето со Одлука број 02-1992/1 од 
15.09.2009 година. 
  
 

2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 07-6050/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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“ 
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број 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 СОУ „Димитар 
Влахов“ Струмица за учебната 2008/2009 

година 
 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на СОУ 
„Димитар Влахов“ Струмица за учебната 
2008/2009 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
08.10.2009 година. 
 
 
Бр. 08-6051/2            Градоначалник  
08.10.2009 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 307. 
 
 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 08.10.2009 година, 
донесе 
 

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

учебната 2008/2009 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во 
учебната 2008/2009 година, предложен од 
Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 02-740/3 од 14.09.2009 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 07-6051/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 СОУ 
„Димитар Влахов“ Струмица за учебната 

2009/2010 година 
 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма   за 
работа на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица 
за учебната 2009/2010 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
 
   Бр. 08-6052/2           Градоначалник  
   08.10.2009 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
 
308. 
 

 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 08.10.2009 година, 
донесе 

 
 

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

работа на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2009/2010 година 

 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Димирар Влахов“ 
Струмица во учебната 2009/2010 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
Училиштето со Одлука број 02-740/5 од 
14.09.2009 година. 
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 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-6052/1     Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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  Извештајот за работа на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица за учебната 2008/2009 

година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица за учебната 
2008/2009 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
08.10.2009 година. 
 
   Бр. 08-6053/2            Градоначалник  
   08.10.2009 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

309. 
 

 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 08.10.2009 година, 
донесе 
 

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

учебната 2008/2009 година 
 
 

 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на СОУ „Никола Карев“ Струмица во 
учебната 2008/2009 година, предложен од 

Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 02-1796/1 од 15.09.2009 година. 
 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-6053/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 СОУ 

„Никола Карев“ Струмица за учебната 
2009/2010 година 

 
 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за  за 
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 
учебната 2009/2010 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
 
   Бр. 08-6054/2             Градоначалник  
   08.10.2009 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 
310. 
 

 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 
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седницата одржана на 08.10.2009 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 

во учебната 2009/2010 година 
 
 

 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2009/2010 година, предложена 
од Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 02-1798/1 од 15.09.2009 година. 
 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 07-60554/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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  Извештајот за работа на ОMУ „Боро 
Џони“ Струмица за учебната 2008/2009 

година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на ОМУ 
„Боро Џони“ Струмица за учебната 
2008/2009 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
08.10.2009 година. 
 
 
   Бр. 08-6055/2             Градоначалник  
   08.10.2009 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
  

311. 
 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 08.10.2009 година, 
донесе 
 

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

на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во 
учебната 2008/2009 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 
2008/2009 година, предложен од 
Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 02-61/3 од 28.08.2009 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-6055/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 ОМУ 

„Боро Џони“ Струмица за учебната 
2009/2010 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за  за 
работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за 
учебната 2009/2010 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
Бр. 08-6056/2                  Градоначалник  
08.10.2009 год.         на општина Струмица 
С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 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 08.10.2009 година, 
донесе 

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

учебната 2009/2010 година 
 

 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во 
учебната 2009/2010 година, предложена од 
Училишниот одбор на Училиштето со 
Одлука број 02-61/53од 28.08.2009 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-6056/1   Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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  Извештајот за работа на Јавната 
општинска установа за деца Детска 

градинка „Детска Радост“ Струмица за 
учебната 2008/2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
Јавната општинска усранова за деца Детска 
градинка „Детска Радост“ Струмица за 
учебната 2008/2009 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 08.10.2009 година. 
 
  Бр. 08-6057/2              Градоначалник  
  08.10.2009 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 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 08.10.2009 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на Јавната општинска установа за деца 

Детска градинка „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2008/2009 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица во 
учебната 2008/2009 година, предложен од 
Управниот одбор на Градинката со Одлука 
број 02-136 од 25.09.2009 година. 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-6057/1     Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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 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 
Јавната општинска установа за деца – 

Детска градинка „Детска Радост“ Струмица  
за учебната 2009/2010 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма   за 
работа на Јавната општинска установа за 
деца – Детска градинка „Детска Радост“ 
Струмица за учебната 2009/2010 година, 
донесен на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 08.10.2009 година. 
 
Бр. 08-6058/2            Градоначалник  
08.10.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 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 08.10.2009 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на  Годишната програма за 
работа на Јавната општинска установа за 
деца – Детска градинка  „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2009/2010 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на Јавната општинска установа за 
деца – Детска градинка „Детска Радост“ 
Струмица во учебната 2009/2010 година,  
 
 
 

 
 
 
 
предложена од Училишниот одбор на 
Училиштето со Одлука број 02-136 од 
25.09.2009 година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 07-6058/1    Совет на општина Струмица 
08.10.2009 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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