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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 2 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 откажување 
на потребата од изградба на градба од 

јавен интерес на ГП бр. 5 во град Струмица 

  
 Се објавува Одлуката за 
откажување на потребата од изградба на  
градба од јавен интерес на ГП бр. 5 во град 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-8187/2              Општина Струмица 
   27.09.2013 год.               Градоначалник 
   С т р у м и ц а                  Зоран Заев  с.р. 

............................. 
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385. 
Врз основа на член 15 став 2 од 

Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 
53/11, 144/12 и 25/13) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 26.09.2013 година 
донесе 
 

О д л у к а 
за откажување на потребата од изградба 

на градба од јавен интерес 
на ГП бр. 5 во град Струмица 

 
Член 1 

 Се откажува потребата од изградба 
на градба од јавен интерес - Б2. Големи 
трговски единици - Пазари, предвидена со 
Одлуката за донесување на измена и 
дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во 
град Струмица бр. 07-773/1 од 31.01.2013 
година, на ГП бр. 5 оформена од КП бр. 
6608/18, 6608/19 и 6281/3 КО Струмица, со 
површина од 42.889 м². 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-8187/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 2 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 откажување 
на потребата од изградба на градба од 
јавен интерес на ГП бр. 37-1 во град 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
откажување на потребата од изградба на 
градба од јавен интерес на ГП бр. 37-1 во 
град Струмица, донесена на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
     Бр. 08-8188/2         Општина Струмица 
     27.09.2013 год.          Градоначалник 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 386. 
 Врз основа на член 15 став 2 од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 
53/11, 144/12 и 25/13) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 26.09.2013 година 
донесе 
 

О д л у к а 
за откажување на потребата од изградба 

на градба од јавен интерес 
на ГП бр. 37-1 во град Струмица 

 
Член 1 

 Се откажува потребата од изградба 
на градба од јавен интерес - В1. 
Образование и наука, предвидена со 
Одлуката за донесување на ДУП за Урбан 
Блок бр. 37 во град Струмица бр. 07-4603/1 
од 29.07.2010 година, на ГП бр. 37-1 
оформена од КП бр. 7034/28 КО Струмица, 
со површина од 17.593 м². 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-8188/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2013 година 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2013 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8189/2        Општина Струмица 
    27.09.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

  
 
 
 
 
 

 
 
 387. 

Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за дополнување на Програмата за 

изработка  на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица  за 

2013 година 
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистичките планови на општина 
Струмица за 2013 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 28/12, 
02/13, 04/13, 7/13, 14/13 и 18/13), се  вршат 
следните дополнувања: 

 
 
 Во глава 
 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
По  реден број  16 се додава:  

 
Р.б. Објект Износ денари 

17 
Дел од Блок 3-а (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527 КО 
Струмица 

самофинасирање 

   
 

 Во глава 
V. Детални урбанистички планови за една парцела 
По  реден број  47  се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 
48 КП бр. 3786/1 и 3786/2 самофинансирање 
49 КП бр. 336 КО Струмица самофинансирање 
50 КП бр. 5338 КО Струмица самофинансирање 

 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 07-8189/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струм88ица“ Струмица 
за периодот  01.01.2013 до 30.06.2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01.2013 до 30.06.2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
Бр. 08-8190/2            Општина Струмица 
27.09.2013 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

........................... 
 388.  
 Врз основа на член 11 став 1 точка 
6 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 („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 26.09.2013 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за периодот  
01.01.2013 до 30.06.2013 година 

 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01.2013 до 30.06.2013 година, 
усвоен од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-312/2 од 
19.09.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8190/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Даме 
Груев” Куклиш во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8191/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 389. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

работата на  ООУ „Даме Груев” Куклиш 
во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во 
учебната 2012/2013 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-341/3 од 30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8191/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 
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Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Даме Груев” Куклиш за учебната 2013/2014 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8192/2           Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.......................... 
 390. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Даме Груев” Куклиш 

за учебната 2013/2014 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 
учебната 2013/2014 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-341/4 од 30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8192/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за работата на  ООУ 
„Маршал Тито” Муртино во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8193/2                Општина Струмица 
  27.09.2013 год.                Градоначалник, 
 С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р. 

............................... 
 391. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Маршал Тито” 

Муртино во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
во учебната 2012/2013 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-233/2 од 05.09.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8193/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Маршал Тито” Муртино за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8194/2       Општина Струмица 
  27.09.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 392. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Муртино за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
за учебната 2013/2014 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-233/2 од 05.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8194/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” Дабиље во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8195/2        Општина Струмица 
  27.09.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 393. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 
  

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

работата на  ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље во учебната 2012/2013 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-221/3 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8195/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј” Дабиље за  учебната 

2013/2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2013/2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
  Бр. 08-8196/2        Општина Струмица 
  27.09.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 394. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-221/3 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8196/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Герас 
Цунев” Просениково во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8197/2        Општина Струмица 
  27.09.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 395. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Герас Цунев” 

Просениково во учебната 2012/2013 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково во учебната 2012/2013 
година, предложен од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука бр. 02-183/3 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8197/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 
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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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Герас Цунев” Просениково за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
за учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8198/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 396. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2013/2014 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-183/4 од 
30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8198/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Гоце 
Делчев” Вељуса во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8199/2           Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 397. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

работата на  ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 
во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во 
учебната 2012/2013 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-204/3 од 29.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8199/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Гоце Делчев” Вељуса за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8200/2       Општина Струмица 
   27.09.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 398. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 

за учебната 2013/2014 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 
учебната 2013/2014 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-204/4 од 29.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8200/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за работата на  
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8201/2        Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 399. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

работата на  ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-521/3 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8201/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица за учебната 

2013/2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица 
за учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8202/2         Општина Струмица 
    27.09.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 400. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Видое Подгорец” 

Струмица за учебната 2013/2014 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-521/4 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8202/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8203/2         Општина Струмица 
    27.09.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 401. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

работата на  ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-487/3 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8203/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 14 

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица за учебната 

2013/2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2013/2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
   Бр. 08-8204/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 402. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-487/4 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8204/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски   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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за работата на  ООУ 
„Маршал Тито” Струмица во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8205/2            Општина Струмица 
    27.09.2013 год.            Градоначалник, 
     С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 403. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Маршал Тито” 

Струмица во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-333/4 од 26.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8205/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски  с.р. 

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



 27  септември   2013  год        Службен гласник на општина Струмица     бр. 19          стр.     15

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Маршал Тито” Струмица за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
     Бр. 08-8206/2         Општина Струмица 
     27.09.2013 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 404. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
за учебната 2013/2014 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-330/3 од 26.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8206/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ООУ „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
      Бр. 08-8207/2          Општина Струмица 
      27.09.2013 год.         Градоначалник, 
      С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 405. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Сандо Масев” 

Струмица во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-461/3 од 29.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8207/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р. 

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



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 16 

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 

„Сандо Масев” Струмица за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8208/2       Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 406. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
за учебната 2013/2014 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-461/3 од 29.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8208/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  УОМО „Боро 
Џони” Струмица во учебната 2012/2013 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
УОМО „Боро Џони” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
     Бр. 08-8209/2         Општина Струмица 
     27.09.2013 год.         Градоначалник, 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 407. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  УОМО „Боро Џони” 

Струмица во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на УОМО „Боро Џони“ Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-210/2 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8209/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



 27  септември   2013  год        Службен гласник на општина Струмица     бр. 19          стр.     17

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на УОМО 

„Боро Џони” Струмица за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на УОМО „Боро Џони” Струмица за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8210/2          Општина Струмица 
    27.09.2013 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 408. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

за работа на  УОМО „Боро Џони” 
Струмица за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на УОМО „Боро Џони“ Струмица 
за учебната 2013/2014 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-210/3 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8210/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  СОУ „Јане 

Сандански” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8211/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 409. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

работата на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-747/1 од 
30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8211/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 18 

 
 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на СОУ 
„Јане Сандански” Струмица за учебната 

2013/2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица 
за учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8212/2     Општина Струмица 
   27.09.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.......................... 
 410. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУ „Јане Сандански” 

Струмица за учебната 2013/2014 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-746/3 од 
30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8212/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за работата на  СОУ 
„Димитар Влахов” Струмица во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Димитар Влахов” Струмица во 
учебната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
     Бр. 08-8213/2        Општина Струмица 
     27.09.2013 год.       Градоначалник, 
     С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

................................. 
 411. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

работата на  СОУ „Димитар Влахов” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-564/4 од 
29.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8213/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



 27  септември   2013  год        Службен гласник на општина Струмица     бр. 19          стр.     19

 
 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на СОУ 
„Димитар Влахов” Струмица за учебната 

2013/2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Димитар Влахов” Струмица 
за учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8214/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................ 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУ „Димитар Влахов” 

Струмица за учебната 2013/2014 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица за учебната 2013/2014 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-564/3 од 
29.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8214/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за работата на  
СОУ „Никола Карев” Струмица во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Никола Карев” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8215/2           Општина Струмица 
    27.09.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 413. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

Струмица во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-857/1 од 29.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8215/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 20 

 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 Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на СОУ 

„Никола Карев” Струмица за учебната 
2013/2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица за 
учебната 2013/2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8216/2           Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

за работа на  СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2013/2014 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
за учебната 2013/2014 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-858/1 од 29.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8216/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за  работата на ЈОУДГ 
„Детска радост” Струмица за периодот  
септември 2012 - август 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска радост” Струмица за 
периодот: септември 2012 - август 2013 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8217/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................. 
 415. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

работата на  ЈОУДГ „Детска радост” 
Струмица за периодот септември 2012 - 

свгуст 2013 година 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица за периодот септември 2012 - 
август 2013 година, предложен од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 03-265/1 од 29.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8217/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски   с.р. 

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



 27  септември   2013  год        Службен гласник на општина Струмица     бр. 19          стр.     21

 
 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 Заклучокот за усвојување 

на Годишната програма за работа на 
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

периодот  септември 2013 - август 2014 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица 
за периодот септември 2013 - свгуст 2014 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-8218/2        Општина Струмица 
   27.09.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 316. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ЈОУДГ „Детска Радост” 

Струмица за периодот  септември 2013 - 
август 2014 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица за периодот септември 2013 - 
август 2014 година, предложена од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 03-266/1 од 29.08.2013 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
  Бр.07-8218/1  Совет на општина Струмица 
  27.09.2013 год.           Претседател, 
  С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за 

задолжување на Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 

децата 
 

 Се објавува Заклучокот за 
задолжување на Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 
децата, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8257/2           Општина Струмица 
   27.09.2013 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 417. 
 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 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03 и 2/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
 за задолжување на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита 

и заштита на децата 
 
 1. Се задолжува Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита и 
заштита на децата при Советот на 
Општина Струмица, во соработка со ЈОУДГ 
„Детска Радост“ од Струмица, согласно 
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Законот за заштита на децата, како и  
правилниците и нормативите од оваа 
област, да изготви Извештај за потребните 
просторни услови за згрижување на децата, 
со преглед за потребниот број вработувања 
од стручни работници, стручни 
соработници, воспитувачи, негователи, 
хигиеничари и друг неопходен пресонал за 
нормално извршување на работите во 
Детската градинка „Детска радост“ – 
Струмица, согласно дејноста што ја врши 
градинката и бројот на згрижени деца  во 
група јасли и група градинки. 
 
 2. Извештајот со Прегледот да се 
достави на разгледување до 
Градоначалникот и Советот на општина 
Струмица. 
 
  3. Прифатениот Извештај со 
преглед од Советот со евентуални измени 
и дополнувања, потпишан од 
претседателот на Советот и сите членови 
на Советот на општина Струмица, да се 
достави  до Министерството за труд и 
социјална политика.   
 
 4. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8257/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија за учениците од трето одделение 

при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 

ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8219/2      Општина Струмица 
   27.09.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 418. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.03-420/1 од 10.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8219/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
   Бр. 08-8220/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 419. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.03-421/1 од 10.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8220/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија за учениците од осмо одделение 

при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8221/2           Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 420. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна ескурзија за 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.03-422/1 од 10.09.2013 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8221/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација 
на Програмата за изведување на вон-
наставна активност - Саем на книга за 
учениците од шесто до осмо одделение 

при  ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на  
Програмата за изведување на вон-
наставна активност - Саем на книга за 
учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
    Бр. 08-8222/2          Општина Струмица 
    27.09.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 421. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изве-
дување на вон-наставна активност - 

Саем на книга за учениците од шесто до 
осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ 

Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на вон-наставна активност - Саем на книга 
за учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр.03-423/1 
од 10.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8222/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на вон-

наставни активности од музички карактер 
за учениците од прво до петто одделение 

при  ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на вон-
наставни активности од музички карактер 
за учениците од прво до петто одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8223/2          Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 422. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на вон-наставни активности 
од музички карактер за учениците од 

прво до петто одделение при ООУ „Даме 
Груев“ Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на вон-наставни активности од музички 
карактер за учениците од прво до петто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
бр.03-424/1 од 10.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8223/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, донесен 

на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8224/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 423. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.03-224/2 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 

Бр.07-8224/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8225/2         Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

 424. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна ескурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.03-224/2 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8225/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр.08-8226/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 425. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.03-224/2 од 30.08.2013 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8226/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за кампување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за кампување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
  Бр. 08-8227/2       Општина Струмица 
27.09.2013 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 426. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
кампување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ „Маршал 

Тито“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 

со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.03-224/2 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8227/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
    Бр. 08-8228/2           Општина Струмица 
    27.09.2013 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
427. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 

реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување со 
учениците од шесто до деветто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, бр.03-
224/2 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица” 

 
Бр.07-8228/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8229/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 428. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

еднодневна посета на Саем на книга со 
учениците од шесто до осмо одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Саем на книга со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, бр.03-224/2 од 
30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8229/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
   Бр.08-8230/2           Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 429. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Дабиле 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиле, бр.03-262/3 од 10.09.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8230/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
 
     Бр. 08-8231/2         Општина Струмица 
     27.09.2013 год.         Градоначалник, 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

430. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-262/2 од 
10.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8231/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8232/2          Општина Струмица 
    27.09.2013 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 431. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тродневна ескурзија за 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-262/1 од 
10.09.2013 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8232/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
 
    Бр. 08-8233/2        Општина Струмица 
    27.09.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 
 

.................................... 
 
 432. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-480/6 од 30.08.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8233/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-8234/2        Општина Струмица 
   27.09.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 433. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-480/1 од 30.08.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8234/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
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на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-8235/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

434. 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-480/2 од 30.08.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8235/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во траење од пет дена. 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во траење од пет дена, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8236/2        Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 435. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица во траење 
од пет дена 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во траење од пет дена, бр.01-
480/7 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8236/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
Бр. 08-8237/2        Општина Струмица 
27.09.2013 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................... 
 
 436. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на Саем на книга со 
учениците од шесто до осмо одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Саем на книга со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, бр.03-480/5 од 
30.08.2013 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8237/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски   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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
детски фестивали „Златно Славејче“ и 

„Поточиња“ со учениците од петто 
одделение при  ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација 
Програмата за еднодневна посета на 
детски фестивали „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од петто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
      Бр. 08-8238/2        Општина Струмица 
     27.09.2013 год.        Градоначалник, 
      С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

 437. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на детски фестивали 

„Златно Славејче“ и „Поточиња“ со 
учениците од петто одделение при ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на детски фестивали „Златно 
Славејче“ и „Поточиња“ со учениците од 
петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.03-480/3 од 30.08.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8238/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за зимување со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица во траење од пет дена 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за зимување со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица во траење од пет дена, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8239/2         Општина Струмица 
    27.09.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................. 
 438. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до осмо 

одделение при  ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во траење од пет дена 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување со 
учениците од шесто до осмо одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во траење 
од пет дена, бр.01-480/4 од 30.08.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8239/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8240/2              Општина Струмица 
    27.09.2013 год.             Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................ 
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 439. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-521/8 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8240/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
    Бр. 08-8241/2        Општина Струмица 
    27.09.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................ 
 440. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-521/9 од 
30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8241/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 36 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Видое подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
     Бр. 08-8242/2       Општина Струмица 
    27.09.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 441. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тродневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-521/10 од 30.08.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8242/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во траење од пет дена 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во траење од пет дена, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8243/2            Општина Струмица 
   27.09.2013 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

442. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

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

траење од пет дена 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица во траење од пет 
дена, бр.03-521/11 од 30.08.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8243/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
Бр. 08-8244/2              Општина Струмица 
27.09.2013 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 443. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на Саем на книга со 
учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Саем на книга со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-521/12 од 
30.08.2013 година. 

 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8244/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 

фестивал „Златно Славејче“ и „Поточиња“ 
со учениците од петто одделение при ООУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
фестивал „Златно Славејче“ и „Поточиња“ 
со учениците од петто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
    Бр. 08-8245/2           Општина Струмица 
    27.09.2013 год.             Градоначалник, 
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 444. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  



 Стр.              бр. 19     Службен гласник на општина Струмица        27 септември   2013  год 38 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за едно-
дневна посета на фестивал „Златно 
Славејче“ и „Поточиња“ со учениците 
од петто одделение при ООУ „Видое 

Подгорец“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на фестивал „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од петто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-521/13 од 30.08.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8245/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на зимување со 
учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 

траење од пет дена 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на зимување со 
учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
траење од пет дена, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8246/2     Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 445. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на зимување со учениците 
од шесто до осмо одделение при  ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во траење 

од пет дена 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на зимување со учениците од шесто до 
осмо одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во траење од пет дена, бр.03-
521/14 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8246/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
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ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8247/2               Општина Струмица 
    27.09.2013 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 446. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-550/4 од 
12.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8247/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8248/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

447. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-550/5 од 
12.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8248/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
  Бр.08-8249/2            Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 448. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица, бр.03-550/6 од 
12.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 

Бр.07-8249/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 

при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-8250/2          Општина Струмица 
  27.09.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 449. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тродневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Гоце Делчев“ Вељуса 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, бр.01-220/1 од 30.08.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-8250/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување  на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
ескурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
   Бр. 08-8251/2         Општина Струмица 
   27.09.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 450. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна ескурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-259/3 од 20.09.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 

Бр.07-8251/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
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ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8252/2           Општина Струмица 
   27.09.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 451. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на двоодневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-259/4 од 20.09.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8252/1    Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
    Бр. 08-8253/2          Општина Струмица 
    27.09.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

452. 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна ескурзија со 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-259/5 од 20.09.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8253/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково во траење од пет дена 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково во траење од пет дена, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.09.2013 
година. 
 
   Бр. 08-8254/2        Општина Струмица 
   27.09.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

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

 453. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од четврто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково во 

траење од пет дена 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково во траење од пет дена, бр.02-
259/6 од 20.09.2013 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8254/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при  ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на Саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
26.09.2013 година. 
 
 
    Бр. 08-8255/2        Општина Струмица 
    27.09.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
 454. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

еднодневна посета на Саем на книга со 
учениците од шесто до осмо одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Саем на книга со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Герас 
Цунев“ Просениково, бр.02-259/7 од 
20.09.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-8255/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  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 Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 

фестивал „Златно Славејче“ и „Поточиња“ 
со учениците од петто одделение при  ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на  
Програмата за еднодневна посета на 
фестивал „Златно Славејче“ и „Поточиња“ 
со учениците од петто одделение при ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2013 година. 
 
   Бр. 08-8256/2          Општина Струмица 
   27.09.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 455. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2013 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на фестивал „Златно 
Славејче“ и „Поточиња“ со учениците 
од петто одделение при ООУ „Герас 

Цунев“ Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на фестивал „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од петто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр. 02-259/8 од 20.09.2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-8256/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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