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 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план, измена и 
дополнување за Урбан блок 38 дел од 
Урбана единица „5“ во град Струмица 

 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
донесување на Детален урбанистички 
план, измена и дополнување за Урбан 
блок 38 дел од Урбана единица „5“ во град 
Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 
Бр. 08 -2740/2         Општина  Струмица 
09.04.2012 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 

 95. 
 Врз основа на член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) 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 06.04.2012 година, донесе
     

О д л у к а 
за донесување на Детален урбанис-
тички план, измена и дополнување за 
Урбан блок 38 дел од Урбана единица 

„5“ во град Струмица 
 

 
Член 1 

 Се донесува Детален урбанис-
тички план, измена и дополнување за 
Урбан блок 38 дел од Урбана единица „5“ 
во град Струмица. 
 

Член 2   
 Деталниот  урбанистички план,  
измена и дополнување за Урбан блок 38,  
дел од Урбана единица „5“ во град 
Струмица,   е со површина  од 0.178 ха  
(2011-2016)  и  со граничен опфат: 
 

 



Стр.                бр. 7           Службен гласник на општина Струмица             09 април    2012  год 4 

- од северната страна – по северната 
граница на КП  бр. 288 и КП бр. 289; 

- од источната страна – по осовината на 
ул. „Ленинова“ ; 

- од јужната страна – по осовина на 
пешачка патека и осовина на ул. „Благој 
Јанков Мучето“; 

- од западната страна –по осовина на 
пешачка улица „Благој Јанков Мучето“. 

 
Член 3 

 Деталниот урбанистички план, 
измена и дополнување за Урбан блок 38 
дел од Урбана единица „5“  во град 
Струмица е   изработен   од    Друштвото   
за    просторни   и урбанистички планови и 
инжинеринг „Урбан“ ДОО Штип со тех. број 
135/11  и се состои од текстуален и 
графички дел, кои се составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 4 
 Деталниот урбанистички план, 
измена и дополнување за Урбан блок 38 
дел од Урбана единица „5“ во град 
Струмица,  се заверува со потпис и печат 
на доносителот на планот. 

 
Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на опоштина Струмица“. 
 
 
Бр.07- 2740/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Урбан 

блок 17 и 17/1 во град Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за 
донесување на Детален урбанистички 
план за Урбан блок 17 и 17/1   во град 
Струмица, донесена на седница на 

Советот на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2741/2   Општина Струмица 
  09.04.2012 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 96. 
 Врз основа на член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) 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 06.04.2012 година, донесе   

 
О д л у к а 

за донесување на Детален урбанис-
тички план за Урбан Блок 17 и 17/1 во 

град Струмица 
 

 
Член 1 

 Се донесува  Детален урбанис-
тички план за Урбан Блок 17 и 17/1 во град 
Струмица. 
 

Член 2   
 

 Деталниот урбанистички план за 
Урбан Блок 17 и 17/1 во град Струмица  е 
со површина  од 31, 45 ха (плански период 
2009-2014),  и  со граничен опфат:  
 
- дел од   ул. „Климент Охридски“; 
- дел  од  ул.  број   9 (дефинирана со 

ГУП);   и  
- дел  од   ул.  број   8 ( дефинирана со 

ГУП). 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за 
Урбан Блок 17 и 17/1 во град Струмица со 
тех. бр. 108/09,   е   изработен   од    
Друштвото   за    просторни   и 
урбанистички планови,  инжинеринг и 
друго  „УРБАН“ ДОО Штип и  се состои од 
текстуален и графички дел, кои се 
составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 

Деталниот урбанистички план за 
Урбан Блок 17 и 17/1 во град Струмица  се 
заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот. 
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година, донесена на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
  Бр. 08 -2743/2         Општина Струмица 
 09.04.2012 год.           Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. Бр. 07-2741/1  Совет на општина Струмица 

...................................... 06.04.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.             
  

.......................................     97.                   
 Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) 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 28.02.2012 година, донесе 

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 П р о г р а м а 

за објавување на Програмата  за  
дополнување на Годишната  програма 

за  дополнување на Годишната  про-
грама за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на  општина 

Струмица за 2012 година 
за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 

година   
  Во Годишната  програма за 

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 
година  и Програмата за дополнување на 
Годишната  програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на  
општина Струмица за 2012 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 23/11, 01/12 , 03/12 ,  04/12  и 06/12 ) се 
врши следното дополнување: 

 
 1. Се објавува Програмата за  
дополнување на Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012  
 
 
 
 
 
 
 Во глава: 
 
 III. Урбанистички план за населени места  во Општината:  
 
  По реден број 10 се додава: 
 

р.б. Објект Износ денари 
11.  Урбанистички план за дел од населено место КО 

Дабиле за КП бр.2516/1, КП бр.2514, КП 
бр.2513/2,КП бр. 2513/1 и дел од КП бр.2513/3 

 
самофинасирање 

 
 Во глава: 
 IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува 
користењето на просторот вон планските опфати:  
 
  По реден број 17 се додава: 
 

р.б. Објект Износ денари 
18.  КП бр. 1182/1 КО Градско Балдовци самофинасирање 
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 Во глава: 
 
 V. Детални урбанистички планови за една парцела:  
  
  По реден број 31 се додава: 
 

р.б. Објект Износ денари 
32.  КП бр.  5006 КО Струмица самофинасирање 

 
 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-2743/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 Решението за разре-

шување и именување член во Надзорниот 
одбор за контрола на материјално – 

финансиското работење на ЈП „Струмица 
– гас“ Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување член во 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈП „Струмица – гас“ Струмица, донесено 
на седница на Советот на општина 
Струмица, одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2744/2        Општина  Струмица 
09.04.2012 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

........................................... 
  
 98. 
 Врз основа на член 26 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 
 

Р е  ш е н и е 
за разрешување и именување член во 
Надзорниот одбор за контрола на 

материјално – финансиското работење 
на ЈП „Струмица – гас“ Струмица 

 
 
 1. Од должноста член во 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈП „Струмица – гас“ Струмица се 
разрешува: 
 
 - Александар Грамбозов. 
 
 2. За член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈП „Струмица – гас“ 
Струмица се именува: 
 
- Мирослав Ајтовски, дипл. машински 
инжинер од Струмица. 

 
 3. Ова Решение влегува во сила  
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2744/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

утврдување на Нацрт УП за дел од село 
Куклиш, КП бр. 4455/1  во КО Куклиш 

 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  УП за дел од село 
Куклиш, КП бр. 4455/1 во КО Куклиш, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04. 2012 
година. 
 
 Бр. 08 -2742/2     Општина Струмица 
 09.04.2012 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

....................................... 
  
 99. 
 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 
20 став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 28.02.2012 година, 
донесе 

     
З а к л у ч о к 

за утврдување на Нацрт УП  за дел од 
село Куклиш,  КП бр. 4455/1 во КО 

Куклиш 
 

1.   Се утврдува  Нацрт УП  за дел 
од село Куклиш, КП бр.4455/1 во КО 
Куклиш со површина на опфат од 2828 м2 
и  граничен опфат : 

 
- Од североисток со селски пат (КП 

бр.4431 КО Куклиш); 
- Од западна страна со селски пат (КП 

бр.5346/1, КО Куклиш); 
- На јужната страна со парцелите со КП 

бр.4455/2 и 4456/1 КО Куклиш. 
 
 2.  Нацрт УП  за дел од село 
Куклиш, КП бр.4455/1 во КО Куклиш е 
изработен  од Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги „Аксис 
груп“ дооел - Скопје со техн. број 020-1/11 
и се состои од: 
 

- -текстуален дел (документациона 
основа и планска документација); и 

- -графички приказ (документациона 
основа и планска документација). 

 

 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од  денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-2742/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 усво-

јување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на општина 

Струмица за  2011 година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на општина 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2745/2       Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
 100.  
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 14.03.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за реали-
зација на Програмата за одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 

општина Струмица за 2011 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за одржување 
на јавното осветлување на подрачјето на 
општина Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2745/1   Совет на општина Струмица 
09.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 реализација 

на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за  2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -2746/2       Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
 101. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“  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 14.03.2012 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 

2011 година 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за изработка 

на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2011 година. 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2746/1   Совет на општина Струмица 
09.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

............................................ 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2011 

година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
2011 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2747/2          Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.           Градоначалник, 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

................................. 
  
 102.  
 Врз основа на член 11 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица  

за 2011 година 
  
 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица  за 2011 година, 
усвоен со Одлука бр. 02-2110/2 од 
22.03.2012 година, донесена од Управниот 
одбор на ова претпријатие. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2747/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
согласност на Годишната сметка со 

финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“  
Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Годишната сметка 
со финансов извештај на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -2748/2         Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

...................................... 
  
 103. 
 Врз основа на член 11 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л у  ч  о  к 

за давање согласност на Годишната 
сметка со финансов извештај на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица  за 2011 година 

  
 1. Се дава согласност на 
Годишната сметка со финансов извештај 
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица  за 2011 
година, усвоен со Одлука  бр. 02-1453/1 од 

28.02.2012 година, донесена од Управниот 
одбор на ова претпријатие. 
 
  2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2748/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................ 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
согласност на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за висина на 
цени за издавање на продажни места и 

други пазарни услуги 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката за измена 
и дополнување на Одлуката за висина на 
цени за издавање на продажни места и 
други пазарни услуги, донесен на седница 
на Советот на општина Струмица одржана 
на 06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2749/2           Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.            Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

............................. 
  
 104. 
 Врз основа на член 11 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 
 

З  а  к  л у  ч  о  к 
за давање согласност на  Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за 

висина на цени за издавање на 
продажни места и други пазарни услуги 
 
 1. Се дава согласност на  
Одлуката за измена и дополнување на 
Одлуката за висина на цени за издавање 
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на продажни места и други пазарни 
услуги,  донесена од Управниот одбор на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр. 02-2110/3 
од 22.03.2012 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2749/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 

2011 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2750/2     Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

......................................... 
 105. 
 Врз основа на член 11 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л у  ч  о  к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈП „Паркиралишта – 

Струмица“  Струмица  за 2011 година 
   
 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈП  
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица  за 

2011 година, усвоен со Одлука бр. 02-98/2 
од 26.03.2012 година, донесена од 
Управниот одбор на ова претпријатие. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2750/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

.............................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
согласност на  Годишната сметка со 

финансов извештај на ЈП „Паркиралишта - 
Струмица“ Струмица за 2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Годичната сметка 
со финансов извештај на ЈП 
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 
2011 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2751/2       Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 106. 
 Врз основа на член 11 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 и 6/12) 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 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л у  ч  о  к 

за давање согласност на Годишната 
сметка со финансов извештај на ЈП 

„Паркиралишта – Струмица“ Струмица 
за 2011 година 

   
 1. Се дава согласност на 
Годишната сметка со финансов извештај 
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на ЈП  “Паркиралишта – Струмица“ 
Струмица  за 2011 година, усвоен со 
Одлука бр. 02-69/6 од 27.02.2012 година, 
донесена од Управниот одбор на ова 
претпријатие. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2751/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
Бр. 08 -2752/2      Општина  Струмица 
09.04.2012 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................... 
 107. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за  работа 
на Локалната установа  библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2011 година 
  
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на Локалната установа библиотека 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2011 
година. 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2752/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на Локалната установа  

библиотека „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на Локалната установа 
библиотека „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2753/2     Општина  Струмица 
09.04.2012 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

............................................. 
 108. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

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

финансов извештај на Локалната 
установа  библиотека „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2011 година 

 
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на Локалната 
установа библиотека „Благој Јанков 
Мучето“  Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2753/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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  
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 

Струмица  за 2011 година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2754/2       Општина  Струмица 
09.04.2012 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

..................................... 
  
 109. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за  работа 
на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 

Струмица за 2011 година 
  
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на Дом за деца и млади „Благој  
Мучето“ Струмица за 2011 година. 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2754/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ Струмица за 2011 
година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на Дом за деца и 
млади „Благој  Мучето“ Струмица за 2011 
година, донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
Бр. 08 -2755/2         Општина  Струмица 
09.04.2012 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................ 
 110. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“  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 14.03.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 

2011 година 
  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 2011 
година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2755/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2011 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
Бр. 08 -2756/2       Општина  Струмица 
09.04.2012 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
 111. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 
 
 

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

финансов извештај  на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2011 година. 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2756/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

........................................ 
                                        
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  СОУ „Димитар 
Влахов “ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Димитар 
Влахов“ Струмица за 2011 година, донесен 
на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2757/2       Општина  Струмица 
09.04.2012 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  
 112. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на СОУ „Димитар 
Влахов “ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на СОУ „Димитар 
Влахов“ Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2757/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  СОУ „Никола 
Карев“  Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2758/2      Општина  Струмица 
09.04.2012 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

................................ 
  
 113. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на СОУ „Никола 
Карев “ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица за 2011 година. 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2758/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  ООУ „Никола 
Вапцаров“  Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -2759/2        Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

 ....................................... 
  
 114. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“  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 06.04.2012 година, 
донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2759/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -2760/2      Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

......................................... 
  
 115. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Видое 
Подгорец “ Струмица за 2011 година 

 
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2011 година. 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2760/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  OОУ „Сандо 
Масев“  Струмица за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2761/2       Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 116. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Сандо 
Масев “ Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Сандо 
Масев “ Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2761/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

........................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  OОУ „Маршал 

Тито“ Струмица за 2011 година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал Тито“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2762/2        Општина  Струмица 
09.04.2012 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
  
 117. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Маршал 

Тито “ Струмица за 2011 година 
 
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Маршал 
Тито “ Струмица за 2011 година. 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2762/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 

финансов извештај на  OОУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2763/2         Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 118. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Гоце 
Делчев“ Вељуса за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Гоце 
Делчев “ Вељуса за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2763/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
 
                                                    
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на  ОУ „Маршал Тито“  

Муртино за 2011 година 
 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ОУ „Маршал Тито“  
Муртино за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
Бр. 08 -2764/2    Општина  Струмица 
09.04.2012 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 119. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на ОУ „Маршал 

Тито“ Муртино за 2011 година 
  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на ОУ „Маршал 
Тито“  Муртино за 2011 година. 
 

 2.  Овој заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2764/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

............................. 
  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 

финансов извештај на  OОУ „Герас Цунев“   
Просениково за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Герас Цунев“ 
Просениково   за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2765/2     Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

  
 120. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Герас 
Цунев“  Просениково за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Герас 
Цунев “  Просениково за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2765/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 

финансов извештај на OОУ „Св. Кирил и 
Методиј“   Дабиље за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље за 2011 година, донесен 
на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2766/2   Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................. 
  
 121. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Св. Кирил 
и Методиј “  Дабиље за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Св.Кирил и 
Методиј“  Дабиље за 2011 година. 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2766/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 

финансов извештај на OОУ „Даме Груев“   
Куклиш за 2011 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Даме Груев“ 
Куклиш за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2767/2      Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................. 
  
 122. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на OОУ „Даме 
Груев“  Куклиш за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на OОУ „Даме 
Груев“  Куклиш за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2767/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на ОOМУ „Боро Џони“  

Струмица за 2011 година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ОOМУ „Боро Џони“  
Струмица за 2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2768/2       Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........................... 
 
 123. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на ОOМУ „Боро 
Џони“  Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на ОOМУ „Боро 
Џони“ Струмица за 2011 година. 
 
 

 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2768/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.......................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за 2011 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
радост“  Струмица за 2011 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
 Бр. 08 -2769/2      Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................... 
  
 124. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 06.04.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај  на ЈОУДГ „Детска 
радост“  Струмица за 2011 година 

  
 1. Се усвојува Годишната сметка 
со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
радост “ Струмица за 2011 година. 
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 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2769/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение на ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 
  Бр. 08 -2770/2       Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
  
 125. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение на 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2770/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение на ООУ 

„Сандо Масев “ Струмица 
 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2771/2        Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

  
........................................... 
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 126. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение на ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2771/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение на 

ООУ„Сандо Масев“ Струмица 
  
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 Бр. 08 -2772/2          Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.           Градоначалник, 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

........................................... 
  
 
 127. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение на 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2772/1 Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение на ООУ 

„Видое Подгорец “ Струмица 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Видое Подгорец“  
Струмица, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
Бр.08 -2773/2    Општина  Струмица 
09.04.2012 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

................................. 
  
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение на 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2773/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 

 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение – 
осмогодишно образование  на ООУ „Видое 

Подгорец“ Струмица 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение – осмогодишно образование на 
ООУ „Видое Подгорец“  Струмица, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
  Бр.08-2774/2          Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

  
 129.  
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к  

за дававање  позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дво-
дневна екскурзија со учениците од 

шесто одделение – осмогодишно обра-
зование на ООУ „Видое Подгорец“ 

Струмица 
 

 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
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одделение – осмогодишно образование на 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2774/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение –
деветгодишно образование  на ООУ 

„Видое Подгорец “ Струмица 
 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение – деветгодишно образование 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
 
  Бр. 08 -2775/2      Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

  
 130. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение –
деветгодишно образование на 

ООУ„Видое Подгорец “ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение - деветгодишно образование 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2775/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од четврто одделение на ООУ 
„Видое Подгорц“ Струмица 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2776/2          Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................. 
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 131. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение на 
ООУ „Видое Подгорец“  Струмица 

 
  
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2776/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение на ООУ 

„Св.Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 

екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
 Бр.08 -2777/2         Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.           Градоначалник, 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 132. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј “Дабиље 

  
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2777/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
...................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение (осмолетка 

и деветолетка)  на ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка и деветолетка) на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 06.04.2012 
година. 
 
 Бр.08 -2778/2      Општина  Струмица 
 09.04.2012 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р 

.................................. 
  
 
 132. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение 

(осмолетка и деветолетка) на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј “Дабиље 

  
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 

екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка и деветолетка) на 
ООУ  „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2778/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение 
(деветолетка) на ООУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица 
 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (деветолетка)  на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, донесен на седница 
на Советот на општина Струмица одржана 
на 06.04.2012 година. 
 
 
   Бр. 08 -2779/2 Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.              Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

 
............................................ 
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 134. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение 
(деветолетка) на ООУ „Никола 

Вапцаров “ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (деветолетка) на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-2779/1  Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

........................................ 
  
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение (осмо-
летка) на ООУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка) на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, донесен на седница 
на Советот на општина Струмица одржана 
на 06.04.2012 година. 
 
   Бр. 08 -2780/2          Општина  Струмица 
   09.04.2012 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

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

 135. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање позитивно мислење за 

изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение 

(осмолетка) на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка) на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2780/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
............................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение на ООУ 

„Герас Цунев “ Просениково 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Герас Цунев“  
Просениково, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
06.04.2012 година. 
 
  Бр. 08 -2781/2       Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 136. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение на 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение на ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-2781/1   Совет на општина Струмица 
06.04.2012 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 тока 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 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 давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение (осмолетка 
и деветолетка) на ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка и деветолетка) на 
ООУ „Герас Цунев“  Просениково, донесен 
на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 06.04.2012 година. 
 
 
  Бр. 08 -2782/2         Општина  Струмица 
  09.04.2012 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 
  
 137. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 06.04.2012 година, донесе 
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 138. З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање позитивно мислење за 

изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение 

(осмолетка и деветолетка) на ООУ 
„Герас Цунев “ Просениково 

 Врз основа член 27  од Законот за 
комунални дејности („Сл. весник на РМ“ 
бр. 45/97),  член 11 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96) и  член 27 од Статутот на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, Управниот одбор 
на јавното претпријатие на  седницата 
одржана на  22.03.2012 година, донесе  

 
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение (осмолетка и деветолетка) на 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

 
О д л у к а  

 за измена и дополнување на Одлуката  
за висината на цени  за издавање 
продажни места  и други пазарни 

услуги 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.07-2782/1 Совет на општина Струмица Член 1 
06.04.2012 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.  Се врши измена и дополнување на 

Одлуката  за висината на цени  за 
издавање продажни места  и други 
пазарни услуги бр. 02-1752/2 од 13.06.2006 
година и тоа: 

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

  
  
  
  
  
 Во дел II:  Пазар на големо -  „Кванти пазар“ 
 
 По точка 12 се додава: 
 

13. Закуп на пазаришен простор  
пред објект – под настрешница: 

 
30 ден/м2 
месечно 

 
14. 

 
Наплата на месечна пазаришна такса 
 за празно возило   

 

  - Камион ...................................................... 1000 ден. 
  - Комби  ....................................................... 1000 ден. 
  - Лека кола .................................................. 600 ден. 

  

 Во цените во точките 13 и 14   не се содржи  ДДВ 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила по добивањето согласност од Советот на општина 
Струмица  

 
 Бр. 02-2110/3                                           Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
 22.03.2012 год .                                                                Претседател, 
 С т р у м и ц  а                                                               Киро Кончалиев с.р. 
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