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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

претседател и членови на Верификационата 
комисија 

 
 Се објавува Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.04.2013 година. 
 
   Бр. 08-3899/2           Општина Струмица 
   12.04.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

…...………………… 
205. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 12.04.2013 година, 
донесе 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 
 

1. Во Верификационата комисија на 
Советот на општина Струмица се избираат: 
 За претседател: 
 - Борче Хаџиев 
 За членови 
 - Наташа Иванова, и 
 - Душан Спасов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 07-3899/1     Совет на општина Струмица 
12.04.2013 год.             Претседавач, 
С т р у м и ц а            Кирил Николов с.р. 

..................................... 
     
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

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

верификација на мандатот на членовите на 
Советот на општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
верификација на мандатот на членовите на 
Советот на општина Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 12.04.2013 година. 
 
     Бр. 08-3900/2          Општина Струмица 
    12.04.2013 год.          Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
206. 
Врз основа на член 3 од Деловникот 

на Советот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 12.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за верификација на мандатот на 
членовите на Советот на општина 

Струмица 
 
 1.Се верифицира мандатот на 
членовите на Советот на општина Струмица 
и тоа на: 
 1. Марјан Даскаловски 
 2. Кирил Николов 
 3. Коста Јаневски 
 4. Зоран Пакетов 
 5. Катерина Кузмановска 
 6. Тинка Стојанова 
 7. Јосиф Христов 
 8. Душана Спасов 
 9. Љубинка Вета 
 10. Никола Пандев 
 11. Методи Витанов 
 12. Зулијана Иванова 
 13. Ацо Ѓоргиев 
 14. Костадин Шолев 
 15. Костадин Костадинов 
 16. Катица Марангозова 
 17. Ленче Кукиќ 
 18. Миро Топчев 
 19. Петар Божинов 
 20. Веселинка Ристовска 
 21. Борче Хаџиев 
 22. Борче Василевски 
 23. Наташа Иванова 
  
 2. Ова Решение влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 07-3900/1     Совет на општина Струмица 
12.04.2013 год.              Претседавач, 
С т р у м и ц а             Кирил Николов с.р. 

...................................... 
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  Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател на Советот на општина 

Струмица 
 
 

 Се објавува Решението за избор на 
претседател на Советот на општина 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.04.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-3901/2           Општина Струмица 
   12.04.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

207. 
Врз основа на член 47 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 38 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.04.2013 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател на Советот на 

општина Струмица 
 

 1. За претседател на Советот на 
општина Струмица се избира Марјан 
Даскаловски, дипломиран правник од 
Струмица, започнувајки од 12.04.2013 
година. 
 
     2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр. 07-3901/1    Совет на општина Струмица 
12.04.2013 год.           Претседавач, 
С т р у м и ц а        Кирил Николов с.р. 
 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања 

 
 Се објавува Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.04.2013 
година. 
 
 
   Бр. 08-3902/2              Општина Струмица 
   12.04.2013 год.              Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

208. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39 и член 27 став 5 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за мандатни прашања, избори 

и именувања 
 
 1.Во Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања на Советот 
на општина Струмица се избираат: 
  
 За претседател: 
 - Катерина Кузмановска 
 
 За членови: 
 - Љубинка Вета 
 - Костадин Костадинов 
 - Зулијана Иванова, и 
 - Миро Топчев 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 07-3902/1     Совет на општина Струмица 
12.04.2013 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 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за овластување 

на членовите на Советот на општина 
Струмица да учествуваат во постапката при 

склучување на бракови во општина 
Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
овластување на членовите на Советот на 
општина Струмица да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови во 
општина Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.04.2013 година. 
 

 
     Бр. 08-3903/2           Општина Струмица 
     12.04.2013 год.          Градоначалник, 
      С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 
 

 

 
 
 
209. 
 
Врз основа на член 27 од Законот за 

семејство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/92 ..... 44/12) и член 20 
став 1 точка 44 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
12.04.2013 година, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за овластување на членовите на Советот 
на општина Струмица да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови во 

општина Струмица 
 

Член 1 
 Се овластуваат членовите на Советот 
на општина Струмица да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови во 
општина Струмица. 
  

Член 2 
  
 Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-3903/1     Совет на општина Струмица 
12.04.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
_________________________ 
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