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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

субвенционирање на дел од надоместокот 
за приклучување на дистрибутивниот 

гасоводен систем 
 

 Се објавува Одлуката за 
субвенционирање на дел од надоместокот 
за приклучување на дистрибутивниот 
гасоводен систем, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6522/2       Општина Струмица 
21.09.2016 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 175. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 

Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за субвенционирање на дел од 

надоместокот за приклучување на 
дистрибутивниот гасоводен систем 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се субвенционира 
дел од надоместокот за Стандарден 
приклучок на дистрибутивниот гасоводен 
систем во износ од 100 ЕУР во денарска 
противвредност по домаќинство, но 
најмногу до 50 приклучоци. 

Член 2 
 Субвенционирањето ќе го изврши 
ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица, а 
средствата ќе се обезбедат од 
Програмата JL, предвидени во Буџетот на 
општина Струмица. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6522/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
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(„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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност на Елаборат за издавање на 
одобрение за користење на јавна 

површина за паркинзи за велосипеди 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност на Елаборат за издавање на 
одобрение за користење на јавна 
површина за паркинзи за велосипеди, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6523/2        Општина Струмица 
    21.09.2016 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 176. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за давање согласност на Елаборат за 
издавање на одобрение за користење 

на јавна површина за паркинзи за 
велосипеди 

 
Член 1 

 Се дава согласност на Елаборатот 
за издавање на одобрение за користење 
на јавна површина за паркинзи за 
велосипеди. 

Член 2 
 Елаборатот од член 1 на оваа 
Одлука е изработен од ДПГИ „Вектор 90“ 
Томе, дооел Струмица, со технички број 
050-2208/2016 од август 2016 година. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6523/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 

средства за вработување на определено 
време на двајца извршители во ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за вработување на определено 
време на двајца извршители во ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
  Бр.09-6524/2               Општина Струмица 
  21.09.2016 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 177. 

Врз основа на член 22 став 13 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за давање согласност за обезбедени 

финансиски средства за вработување 
на определено време на двајца 

извршители во ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица 

 
 

Член 1 
 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за вработување на 
определено време на двајца извршители 
(даватели на јавна услуга) во ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
поради замена на привремено отсутни 
вработени, кои се отсутни повеќе од еден 
месец. 
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Член 2 

 Се одобрува склучување на 
договорите за вработување на 
определено време помеѓу ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица и 
Агенцијата за привремени вработувања на 
определено време. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6524/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за пополнување на работни 

места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за пополнување на работни 
места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6525/2       Општина Струмица 
  21.09.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 178. 

Врз основа на член 37-ѕ став 3 од 
Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/2015 и 39/16) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за обезбедени 
финансиски средства за пополнување 
на работни места во ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица 
 

Член 1 
 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за пополнување на 
работни места на даватели на јавна 
услуга за четворица извршители и 
пополнување на работни места на 
административни службеници (јавни 
службеници) за тројца извршители во ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица. 

Член 2 
 Пополнувањето на работните 
места ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица да го изврши со постапка за 
вработување согласно законските 
прописи. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6525/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за  
период 01.01. до 30.06.2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
период 01.01. до 30.06.2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
     Бр.09-6526/2      Општина Струмица 
     21.09.2016 год.     Градоначалник, 
     С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

..................................... 
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179. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на  ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за период 01.01. 
до 30.06.2016 година 

 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
период 01.01. до 30.06.2016 година, усвоен 
од Управниот одбор со Одлука бр. 02-
648/2 од 29.08.2016 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6526/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов  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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6527/2     Општина Струмица 
  21.09.2016 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 180. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

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

работата на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2015/2016 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-548/4 од 
26.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6527/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов  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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6528/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........................................ 
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 181. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
 З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 

за работа на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-548/3 од 
26.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6528/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов  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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работата на 
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во 

учебната 2015/2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6529/2      Општина Струмица 
 21.09.2016 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 182. 
 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

работата на  СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУУД „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2015/2016 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-812/3 од 
31.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6529/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 

Струмица за учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
   Бр.09-6530/2               Општина Струмица 
   21.09.2016 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................... 
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 183. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-812/4 од 
31.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6530/1  Совет на општина Струмица 
21.09.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
СОУ „Никола Карев” Струмица во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6531/2       Општина Струмица 
   20.09.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 184. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  СОУ „Никола Карев” 

Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2015/2016 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 01-793/1 од 31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6531/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 
за учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6532/2        Општина Струмица 
   21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
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 185. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев” 

Струмица за учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 01-792/1 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6532/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6533/2    Општина Струмица 
 21.09.2016 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 186. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
         З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Видое Подгорец” 

Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во учебната 2015/2016 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 03-357/4 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6533/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
  Бр.09-6534/2     Општина Струмица 
  21.09.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................................ 
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 187. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-357/3 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6534/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6535/2    Општина Струмица 
21.09.2016 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 188. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

работата на  ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2015/2016 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-521/3 од 
25.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6535/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „ Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
     Бр.09-6536/2      Општина Струмица 
     21.09.2016 год.      Градоначалник, 
     С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................... 
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 189. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

Струмица за учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-529/1 од 
25.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6536/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6537/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 190. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
во учебната 2015/2016 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6537/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

во учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6538/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

..................................... 
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 191. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Маршал Тито” 

Струмица во  учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” 
Струмица во учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-563/2 од 
24.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6538/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6539/2      Општина Струмица 
 21.09.2016 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 192. 
 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
во учебната 2015/2016 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-527/3 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6539/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
за учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
 
  Бр.09-6540/2         Општина Струмица 
  21.09.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................................. 
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 193. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-527/3 од 
30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6540/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6541/2        Општина Струмица 
21.09.2016 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 194. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Даме Груев” Куклиш 

во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2015/2016 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-347/3 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6541/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6542/2     Општина Струмица 
  21.09.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

....................................... 
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 195. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Даме Груев” Куклиш 

во учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2016/2017 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-347/4 од 30.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6542/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6543/2         Општина Струмица 
21.09.2016 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 196. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

Муртино во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито” Муртино 
во учебната 2015/2016 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-355/2 од 31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6543/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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” Муртино во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6544/2             Општина Струмица 
   21.09.2016 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 
 

.................................. 
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 197. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Маршал Тито” 

Муртино во учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино 
во учебната 2016/2017 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-355/3 од 31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6544/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6545/2       Општина Струмица 
21.09.2016 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 198. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 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 2015/2016 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2015/2016 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-309/1 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6545/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 „Св. Кирил и Методиј” 

Дабиље во учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2016/2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6546/2           Општина Струмица 
    21.09.2016 год. Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

............................................... 
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 199. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље во учебната 2016/2017 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2016/2017 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-309/2 од 
31.08.2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6546/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6547/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 200. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

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

Просениково во учебната 2015/2016 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2015/2016 
година, предложен од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука бр. 02-263/5 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6547/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

во учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6548/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год. Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

...................................... 
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 201. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

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

за работа на  ООУ „Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2016/2017 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2016/2017 
година, предложена од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука бр. 02-263/6 од 
31.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6548/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6549/2        Општина Струмица 
 21.09.2016 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

202. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Гоце Делчев” 

Вељуса во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2015/2016 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-180/3 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6549/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6550/2          Општина Струмица 
21.09.2016 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

......................................... 
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 203. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

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

за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 
Вељуса во учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 
во учебната 2016/2017 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-180/4 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6550/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работата на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 

2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6551/2        Општина Струмица 
   21.09.2016 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 204. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

Струмица во учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
во учебната 2015/2016 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-234/1 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6551/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6552/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 205. 

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООМУ „Боро Џони” 
Струмица во учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
во учебната 2016/2017 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-234/1 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6552/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2015 - август 2016 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2015 - август 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6553/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 206. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

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

работата на  ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2015 - 

август 2016 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2015 - 
август 2016 година, предложен од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 02-343/2 од 31.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6553/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2016 - 
август 2017 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2016 - 
август 2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6554/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
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 207. 
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 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 2016 - 

август 2017 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2016 - 
август 2017 година, предложена од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 02-344/2 од 31.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6554/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ 

Струмица за 2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
  Бр.09-6555/2      Општина Струмица 
  21.09.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

208. 
Врз основа на член 20-б став 1 

алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 
27/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 19.09.2016 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишниот 

план за вработување на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за 2017 година 

 
 1.Се дава согласност на Годишниот 
план за вработување на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за 2017 година, бр. 02-
250/1 од 28.06.2016 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6555/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6556/2            Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.................................... 
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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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
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.02-263/9 од 31.08.2016 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6556/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов  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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

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

Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6557/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 210. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-263/10 од 31.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6557/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
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Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6558/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

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

 211. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-263/11 од 31.08.2016 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6558/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6559/2          Општина Струмица 
    21.09.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 212. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково бр.02-263/12 од 31.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6559/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6560/2   Општина Струмица 
   21.09.2016 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
 213. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
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, за учебната 2016/2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6560/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6561/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 214. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2016/2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6561/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

……………………………….. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
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(„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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6562/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

........................................ 
 215. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино, за учебната 2016/2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6562/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на петдневна 
научна екскурзија (настава во природа) со 
учениците од петто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на петдневна 
научна екскурзија (настава во природа) со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6563/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

216. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на петдневна научна 

екскурзија (настава во природа) со 
учениците од петто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на петдневна научна екскурзија (настава 
во природа) со учениците од петто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2016/2017 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6563/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
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 
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 19.09.2016 година. 
 
Бр.09-6564/2       Општина Струмица 
21.09.2016 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 
 217. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање 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, за учебната 2016/2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6564/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
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 
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 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6565/2        Општина Струмица 
    21.09.2016 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 218. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање 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 
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со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2016/2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6565/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
 
     Бр.09-6566/2 Општина Струмица 
     21.09.2016 год.    Градоначалник, 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 
 

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

 219. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
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.01-553/3 од 30.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6566/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

екскурзија со 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 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
     Бр.09-6567/2        Општина Струмица 
     21.09.2016 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 220. 
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 
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од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-553/1 од 30.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6567/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6568/2         Општина Струмица 
   21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 221. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, бр.01-553/2 од 
30.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6568/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
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општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
   Бр.09-6569/2            Општина Струмица 
   21.09.2016 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

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

 222. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-553/4 од 30.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6569/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6570/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 223. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

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

ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, бр. 01-194/2 од 31.08.2016 година. 
  
           2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6570/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6571/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 224. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, бр.01-194/2 од 31.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6571/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 

и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
   Бр.09-6572/2         Општина Струмица 
   21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 225. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

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

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-353/1 од 30.08.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6572/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6573/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 226. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при 

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-354/1 од 30.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6573/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
    Бр.09-6574/2           Општина Струмица 
    21.09.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 227. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-355/1 од 30.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6574/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 



 
 Стр. 32               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12               21.09.2016 год.         

 
 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6575/2           Општина Струмица 
   21.09.2016 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 228. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-356/1 од 30.08.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6575/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
 
     Бр.09-6576/2        Општина Струмица 
     21.09.2016 год.       Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р 

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

229. 
 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

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

ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр. 01-563/5 од 24.08.2016 
година. 



 
21.09.2016 год.             бр. 12         Службен гласник на општина Струмица        стр. 33 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6576/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6577/2       Општина Струмица 
  21.09.2016 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 230. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

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

на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр. 01-563/5 од 24.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.08-6577/1 Совет на општина Струмица 
 20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од  деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
 
   Бр.09-6578/2         Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 231. 
 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
 
  



 
 Стр. 34               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12               21.09.2016 год.         

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица, бр. 01-563/5 од 24.08.2016 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6578/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто и петто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6579/2          Општина Струмица 
    21.09.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 232. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 

Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр. 01-563/5 од 24.08.2016 
година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6579/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
 
  Бр.09-6580/2       Општина Струмица 
  21.09.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................. 
. 
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 233. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

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

 
 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“ Дабиље, бр.03-373/1 од 
01.09.2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6580/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 

на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6581/2            Општина Струмица 
   21.09.2016 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев  с.р. 

............................. 
 234. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-373/2 од 
01.09.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6581/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при  ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
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екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6582/2         Општина Струмица 
    21.09.2016 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 235. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-373/3 од 
01.09.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6582/1 Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
      Бр.09-6583/2       Општина Струмица 
      21.09.2016 год.       Градоначалник, 
      С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 236. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
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.03-400/1 од 
13.09.2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6583/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6584/2        Општина Струмица 
   21.09.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

...................................... 
 237. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-401/1 од 
13.09.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6584/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6585/2           Општина Струмица 
     21.09.2016 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 238.    
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-402/1 од 
13.09.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6585/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

……………………………. 
 



 
 Стр. 38               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12               21.09.2016 год.         

 
 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
   Бр.09-6586/2    Општина Струмица 
   21.09.2016 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

............................. 
 
 239. 
 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-399/1 од 
13.09.2016 година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6586/1  Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
   Бр.09-6587/2        Општина Струмица 
   21.09.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................ 
 240. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

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

ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
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на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-570/1 од 
12.09.2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6587/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
    Бр.09-6588/2       Општина Струмица 
   21.09.2016 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

....................................... 
 
 241. 

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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-570/2 од 
12.09.2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6588/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 19.09.2016 година. 
 
 
   Бр.09-6589/2          Општина Струмица 
   21.09.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев  с.р. 

.................................. 
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242. 
 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 

 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-570/3 од 
12.09.2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6589/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Наставна програма за изведување на 

настава во природа на езеро и планина на 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Наставна програма за изведување на 
настава во природа на езеро и планина на 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 19.09.2016 
година. 
 
   Бр.09-6590/2           Општина Струмица 
   21.09.2016 год. Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев  с.р. 

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

 243. 
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. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
19.09.2016 година, донесе 
  

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

реализација на Наставна програма за 
изведување на настава во природа на 

езеро и планина на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Наставна програма за 
изведување на настава во природа на 
езеро и планина на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-570/4 од 
12.09.2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6590/1   Совет на општина Струмица 
20.09.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

  
______________________________________ 

 
_______________________
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