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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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

изработка на Програма за работа на 
Советот на Општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за изработка на Програма за работа на 
Советот на Општина Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6715/2       Општина Струмица 
02.11.2017 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

384. 
 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39 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 02.11.2017 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за изработка на Програма 

за работа на Советот на Општина 
Струмица 

 
1. Во Комисијата за изработка на 

Програма за работа на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 

 
За претседател: 
 
- Марјан Даскаловски; 
 
За членови: 
 
- Јосиф Христов; и  
- Александар Донев. 
 

 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-6715/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

 
………………………………… 

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

Статут и прописи 
 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за Статут и прописи, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
Бр.09-6716/2              Општина Струмица 
02.11.2017 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 
385. 
 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 2 и член 28 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 

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

Комисијата за Статут и прописи 
 
 1. Во Комисијата за Статут и 
прописи на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
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За претседател: 
 
 - Јосиф Христов 
 
За членови: 
 
 - Верица Буралиева 
 - Нада Бајрактарова 
 - Ели Панова 
 - Митко Дрвошанов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6716/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………………… 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

општествени дејности 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за општествени дејности, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6717/2      Општина Струмица 
02.11.2017 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 

.................................. 
386. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 8 и член 34 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
 1.Во Комисијата за општествени 
дејности на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 За претседател: 
 
 - Александар Ненчев 
 
 За членови: 
 
 - Нада Бајрактарова 
 - Митко Бонев 
 - Томе Лазаров 
 - Ирена Бабамова - Стојчева 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6717/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 
 

……………………………… 
 

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

јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита 

 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6718/2         Општина Струмица 
02.11.2017 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски  с.р. 

.................................... 
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387. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 7 и член 33 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 02.11.2017 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за јавна безбедност, 

безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита 

 
 1.Во Комисијата за јавна 
безбедност, безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 - Нада Бајрактарова 
 
 За членови: 
 - Зоран Костадинов 
 - Бајрам Мустафов 
 - Сашко Милковски 
 - Ѓорге Јовов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6718/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р.

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита 

и заштита на децата 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за здравствена заштита, социјална 

заштита и заштита на децата, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6719/2           Општина Струмица 
02.11.2017 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

388. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 6 и член 32 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за здравствена заштита, 

социјална заштита и заштита на децата 
 
 1. Во Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 
децата на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 - Зоран Костадинов 
 
 За членови: 
 
 - Славјана Михаиловиќ 
 - Александар Ненчев 
 - Мимоза Костуранова - Алексиќ 
 - Александар Донев 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6719/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………… 
 

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

култура, обрзование и спорт 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за култура, обрзование и спорт, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
Бр.09-6720/2          Општина Струмица 
02.11.2017 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски  с.р. 

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

389. 
 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 5 и член 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 02.11.2017 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за култура, обрзование и 

спорт 
 

 1.Во Комисијата за култура, 
образование и спорт на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 - Наташа Хаџи – Еленова 
 
 За членови: 
 
 - Атиџе Мемедова 
 - Ацо Ѓоргиев 
 - Мимоза Костуранова - Алексиќ 
 - Томе Лазаров 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6720/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
 
 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита 

на животната средина и природата 
 
 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и 
природата, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 02.11.2017 година. 
 
Бр.09-6721/2          Општина Струмица 
02.11.2017 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

390. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 4 и член 30 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 02.11.2017 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната 
средина и природата 

 
 1.Во Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата на 
Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 - Јосиф Христов 
 
 За членови: 
 - Верица Буралиева; 
 - Бајрам Мустафов; 
 - Бобан Малинов; и 
 - Александар Донев. 
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 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6721/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р.
 ............................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

финансирање, Буџет и локален економски 
развој 

 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6722/2        Општина Струмица 
02.11.2017 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 

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

391. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 3 и член 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за финансирање, Буџет и 

локален економски развој 
 
 1.Во Комисијата за финан-
сирање, Буџет и локален економски развој 
на Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
 
 

 За претседател: 
 - Митко Бонев. 
 
 За членови: 
 
 - Снежанка Тасева; 
 - Бранко Божинкочев; 
 - Ирена Бабамова – Стојчева; и 
 - Сашко Милковски. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-6722/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите 

 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за еднакви можности на жените и мажите, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6723/2          Општина Струмица 
02.11.2017 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски  с.р. 
 

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

392. 
 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39 и член 35 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 02.11.2017 година, 
донесе 

 
 



02.11.2017 год.             бр. 16         Службен гласник на општина Струмица            стр.            
 

7 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите 
 

 Во Комисијата за еднакви 
можности на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 За претседател: 
 - Атиџе Мемедова 
 
 За членови: 
 
 - Ацо Ѓоргиев; 
 - Митко Бонев; 
 - Ели Панова; и 
 - Ѓорге Јовов. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6723/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р. 

……………………………… 
 

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

разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 
урбанизмот, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 02.11.2017 година. 
 
Бр.09-6724/2       Општина Струмица 
02.11.2017 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

393. 
Врз основа на член 48 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 02.11.2017 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот 
 
 1. Од Партиципативното тело од 
областа на урбанизмот поради истек на 
мандатот, се разрешуваат членовите: 
Методи Витанов, Веселинка Ристовска, 
Снежена Орцева, Иринка Трајкова, Блажо 
Крстев, Александра Едровска и Дамјан 
Ангов. 
 2. За членови на Партици-
пативното тело од областа на урбанизмот 
се избираат:  
 - Јосиф Христов, член на 
телото од редот на членовите на Советот 
на општина Струмица; 
 - Александар Донев, член на 
телото од редот на членовите на Советот 
на општина Струмица; 
 - Наде Михајлова, член на 
телото од редот на општинската 
администрација; 
 - Митко Шопов, член на телото 
од редот на здружение на граѓани; 
 - Блажо Митрев, член на телото 
од редот на облиците на месната 
самоуправа 
 - Томе Тимов, член на телото 
од редот на стручните лица од областа на 
урбанизмот; 
 - Александар Маџаров, член на 
телото од редот на стручните лица од 
областа на урбанизмот 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.08-6724/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.
 ……………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
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и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен - обележја 

 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен - обележја, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
Бр.09-6725/2          Општина Струмица 
02.11.2017 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
394. 
Врз основа на член 18 став 2 од 

Законот за меморијалните споменици и 
спомен обележјата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и 
152/15) 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 02.11.2017 година, 
донесе 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен - обележја 

 
 1.Од Одборот за подигање на 
спомен - обележја, поради истек на 
мандат, се разрешуваат: Петар Божинов, 
Ленче Кукиќ, Наташа Иванова, Кирил 
Николов, Душан Спасов, Ване Манолев, 
Ѓорги Кончалиев, Александар Филев и 
Душко Цветанов. 
 2.Во Одборот за подигање на 
спомен – обележја се именуваат: 
 За претседател:  
 - Александар Ненчев 
 
 За членови: 
 
 - Нада Бајрактарова 
 - Митко Бонев 
 - Томе Лазаров 
 - Ирена Бабамова - Стојчева 
 - Љупка Галаска - Василев 
 - Ѓорги Кончалиев 
 - Љупчо Арнаудов 
 - Александар Филев 
 

 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6725/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 
 

…………………………….. 
 
 

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

претседател и членови на Комисијата за 
процена и утврдување на висината на 

штетата настаната од природни непогоди 
и други несреќи 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претседател и членови на Комисијата  за 
процена и утврдување на висината на 
штетата настаната од природни непогоди 
и други несреќи, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6726/2           Општина Струмица 
02.11.2017 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 
 
 

....................................... 
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 395. 
 

Врз основа на член 143 став 1 од 
Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16) 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 02.11.2017 година, 
донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Комисијата 
за процена и утврдување на висината 

на штетата настаната од природни 
непогоди и други несреќи 

 
 
 1.Се разрешуваат претседателот 
и членовите на Комисијата за процена и 
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди и други 
несреќи:  Ацо Ѓоргиев, Душан Спасов, 
Васил Крстев, Марија Михаилова и 
Александар Оџаков. 
 
 2. Во Комисијата за процена и 
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди и други 
несреќи се именуваат: 
 

За претседател: 
Ацо Ѓоргиев 
 
За членови: 
 
- Бобан Малинов 
- Ѓорги Стојанов 
- Љупчо Ташевски, и 
- Кристина Иванова 
 
 

3. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6726/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.
 ................................... 
 
 
 
 

  
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Управниот 

одбор на Отворениот граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 

Свештарот“ Струмица 
 
 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Управниот 
одбор на Отворениот граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6727/2         Општина Струмица 
02.11.2017 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 
 

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

 396. 
 

Врз основа на член 6 од Законот 
за отворените граѓански универзитети за 
доживотно учење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 
145/15 и 55/16) 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 
02.11.2017 година, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување 

претставници на Општина Струмица во 
Управниот одбор на Отворениот 

граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица 

 
 
 
 
 1. Се разрешуваат претставниците 
на Општина Струмица во Управниот 
одбор на Отворениот граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица: Борис Милков и 
Никола Пројков 
.  
 
 2. За претставници на Општина 
Струмица во Управниот одбор на 
Отворениот граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица се именуваат: 
 
 

- Наталија Дикова, и 
- Александар Стојанов 

 
 
3. Ова Решение влегува во сила 

со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.08-6727/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р.
  

……………………………… 
 
 
 

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

предлагање член во Управниот одбор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа - Струмица 
 
 

  
 

Се објавува Решението за 
предлагање член во Управниот одбор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Струмица, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6728/2             Општина Струмица 
02.11.2017 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 
 

............................................... 
 
 
 
397. 
 
Врз основа на член 100 став 3 од 

Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 
150/15, 173/15, 192/15 и 30/16) 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 02.11.2017 година, 
донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за предлагање член во Управниот 

одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Струмица 

 
 
 
 1. За член во Управниот одбор 
на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа Струмица, од 
Советот на општина Струмица, се 
предлага Гордана Арапова, логопед од 
Струмица. 
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 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6728/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
 ….........……………… 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за 

разрешување и именување претставник 
на Oпштина Струмица во Училишниот 

одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставник 
на Oпштина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 02.11.2017 година. 
 
 
Бр.09-6729/2              Општина Струмица 
02.11.2017 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски  с.р. 
 

............................. 
 
 
 
398. 
 
 
Врз основа на член 124 од Законот 

за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставник на Oпштина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица 
 

 
 1.Се разрешува претставникот 
на Oпштина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица: 
 
 - Наташа Хаџи - Еленова  
 
 2. За претставник на Општина 
Струмица во Училишниот одбор на ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица, за 
преостанатиот дел од мандатот, се 
именува: 

 
 - Зоран Спасов  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6729/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
   
 

………………………………. 
  
 

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

именување претставник на 
Министерството за труд и социјална 

политика во  Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца - Детска 
градинка „Детска Радост“ Струмица  

 
 
 

 Се објавува Решението за 
именување претставник на 
Министерството за труд и социјална 
политика во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца - Детска 
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градинка „Детска Радост“ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 02.11.2017 
година. 
 
Бр.09-6730/2           Општина Струмица 
02.11.2017 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 
 

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

 399. 
 

Врз основа на член 114 став 18 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 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 02.11.2017 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за именување претставник на 

Министерството за труд и социјална 
политика во Управниот одбор на 

Јавната општинска установа за деца - 
Детска градинка „Детска Радост“ 

Струмица 
 

 1. За претставник на 
Министерството за труд и социјална 
политика во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца – Детска 
градинка „Детска Радост“ Струмица, на 
предлог на Министерот за труд и 
социјална политика, се именува: 

 
 - Ване Димитров од Струмица 
  
 2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6730/1  Совет на општина Струмица 
02.11.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р.
  

 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
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