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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица,  донесе 
 

 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за прифаќање на 
членство на општина Струмица за 
приклучување кон Конвенцијата на 

градоначалници во Брисел 
 

1. Се објавува Одлуката за 
прифаќање на членство на општина 
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Струмица за приклучување кон 
Конвенцијата на градоначалници во Брисел, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 

 
   Бр.08-1914/2                Градоначалник 
   01.04.2011 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

 
 

………………………………… 
 
 

              35.                         
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 

Одлука 

за прифаќање на членство на општина 

Струмица за приклучување кон 
Конвенцијата на градоначалниците во 

Брисел 
 
 

Член 1 
 

 Се прифаќа членството на Општина 
Струмица за приклучување кон 
Конвенцијата на градоначалниците во 
Брисел, со цел вклучување на општина  
Струмица  во развојот и имплементацијата  
на енергетската политика на Европската 
комисија. 
 

Член 2 
 

 Се овластува Градоначалникот да го 
потпише пристапувањето на општина   
Струмица   во  Конвенцијата  на   
градоначалници  во   Брисел (адхезионен 
формулар), како и да ги преземе сите  
неопходни мерки за пристапување и 
претставување на општина Струмица во 
Конвенцијата на градоначалници. 

 
Член 3 

 
 Се прифаќаат обврските на општина 
Струмица кои ќе произлезат со нејзиното 
зачленување во Конвенцијата. 

 
Член 4 

 
 Оваа Одлука стапува во сила со 
денот на нејзиното донесувањето,  

а  ќе се објави во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1914/1    Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за доделување 
помош на деца болни од дијабетис 

 
1. Се објавува Одлуката за 

доделување помош на деца болни од 
дијабетис, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
31.03.2011 година. 
 
   Бр.08-1915/2                Градоначалник 
   01.04..2011 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 

36. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за доделување парична помош на деца 

болни од дијабетис 
 
 

Член 1 
 

Се доделува парична помош во нето  
износ од 84.240 денари на деца болни од 
дијабетис за набавка на ленти за контрола 
на болеста. 
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Член 2 

 
Одобрените средства во износ од 

84.240 денари да се исплатат од Буџетот на 
општина Струмица за 2011 година. 

 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањео во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1915/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за именување 
членови во Надзорниот одбор за контрола 
на материјално –финансиското работење на 

ЈП „Струмица-гас“ Струмица 
 
 

1. Се објавува Решението за 
именување членови во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈП „Струмица-гас“ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
  Бр.08-1916/2           Градоначалник 
  01.04..2011 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

  

 37. 

 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија („Сл. весник на РМ 
бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 

Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

Р   е  ш  е  н  и  е 
за именување на членови во Надзорниот 
одбор за контрола на материјално - 

финансиското работење на ЈП„Струмица-
гас“Струмица 

 
 
1. За членови во Надзорниот одбор 

за контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈП „Струмица – гас“ Струмица, 
се именуваат: 

 
- Лилјана Јакова, дипл. екон. 

професор во СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица; и 

- Тони Богоев, дипл. маш. инж. 
приватен стопанственик од Струмица. 
 

2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1916/1  Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
членови во Советот за заштита на 

потрошувачите 
 

1. Се објавува Решението за избор 
на членови во Советот за заштита на 
потрошувачите, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
31.03.2011 година. 
 
   Бр.08-1917/2            Градоначалник 
   01.04.2011 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 38. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на членови во Советот за 

заштита на потрошувачите 
 
 

1. За членови во Советот за заштита 
на потрошувачите се избираат: 

 
 -Амет Камберов  
 -Сања Најданова 
 -Горица Цурева 
 -Борче Манчев 
 -Јулијана Костова 
 -Јасминка Ѓоргиева 
 -Величка Димитрова 
 -Петар Узунов  и 
 -Томе Аризанов. 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ке се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-1917/1  Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

согласност на Одлуката за проширување на 
дејноста на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ 

Струмица 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката за 
проширување на дејноста на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
    Бр.08-1918/2                    Градоначалник 
    01.04.2011 год. на општина Струмица 
    С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 39. 

 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Одлукта за 
проширување на дејноста на ЈП 

„Паркиралишта-Струмица“ Струмица 
 
 

1. Се дава согласност на Одлуката 
за проширување на дејноста на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица, 
усвоена со Одлука на Управниот одбор на 
ова Претпријатие бр. 02-71/1 од 24.03.2011 
год. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.071918/1  Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

согласност на Одлуката за дополнување на 
Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 

Струмица 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката за 
дополнување на Статутот на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
 Бр.08-1919/2          Градоначалник 
 01.04..2011 год. на општина Струмица 
 С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р. 

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

 
40. 

 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Одлукта за 
дополнување на Статутот  на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица 

 
1. Се дава согласност на Одлуката 

за дополнување на Статутот  на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица, 
усвоена со Одлука на Управниот одбор на 
ова Претпријатие бр. 02-70/1 од 24.03.2011 
год. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1919/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на општина 

Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на општина 

Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1920/2           Градоначалник 
  01.04. 2011 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                     Зоран Заев с.р. 

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

 

41. 
 
Врз  основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за уредување 

на градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2010 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1920/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта 
и улици на територијата на општина 

Струмица за 2010 година 
 
1. Се објавува,  Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба, реконструкција, 
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одржување и заштита на локалните патишта 
и улици на територијата на општина 
Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1921/2               Градоначалник 
  01.04.2011 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
42. 

 
Врз  основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 
 

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

реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици на 

територијата на општина Струмица за 
2010 година 

 
 

1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2010 година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1921/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата  за урбанистички планови во 

општина Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за урбанистички планови во 
општина Струмица за 2010 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр. 08-1922/2            Градоначалник 
  01.04.2011 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
43. 

 
Врз  основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 

урбанистички планови во општина 
Струмица за 2010 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за урбанистички 
планови во општина Струмица за 2010 
година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1922/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

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

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

Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на општина 
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Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
   Бр.08-1923/2                     Градоначалник 
  01.04.2011 год. на општина Струмица 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 44. 

 
Врз  основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за одржување 

на јавното осветлување на подрачјето на 

општина Струмица за 2010 година 
 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за одржување 
на јавното осветлување на подрачјето на 
општина Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1923/1      Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 
извештај на СОУ „Јане Сандански“ 

Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансискиот извештај на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
    Бр.08-1924/2          Градоначалник 
   01.04.2011 год.      општина Струмица 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 
  
 45. 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“  
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 

финансискиот извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2010 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
 Бр.07-1924/1     Совет на општина Струмица 
 31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 

извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
за 2010 година 

 
1. Се објавува,  Заклучокот за 

усвојување на Годишната сметка со 
финансискиот извештај на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица за 2010 година, донесен на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1925/2                Градоначалник 
  01.04.2011 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

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

              

 

  46.    
                                  

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“  
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 
 

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

финансискиот извештај на СОУ „Никола 

Карев “ Струмица за 2010 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на СОУ „Никола 
Карев “ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1925/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 
извештај на OOУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
   Бр.08-1926/2             Градоначалник 
   01.04.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
 
 47. 
 
  Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06),Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 
 

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

финансискиот извештај на ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица за 2010 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1926/1      Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 
извештај на OOУ „Видое Подгорец 

“Струмица за 2010 година 
 
 
1. Се објавува,  Заклучокот за 

усвојување на Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Видое 
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Подгорец“ Струмица за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
    Бр.08-1927/2          Градоначалник 
   01.04.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

 
 

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

 
    48.      
                               

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 

 

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

финансискиот извештај на ООУ „Видое 

Подгорец “ Струмица за 2010 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Видое 
Подгорец “ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1927/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 

извештај на OOУ „Сандо Масев“ Струмица 
за 2010 година 

 
1. Се објавува,  Заклучокот за 

усвојување на Годишната сметка со 

финансискиот извештај на ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица за 2010 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
    Бр.08-1928/2              Градоначалник 
    01.04.2011 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
              49.     
                                   

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 

финансискиот извештај на ООУ „Сандо 
Масев “ Струмица за 2010 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1928/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка  со финансискиот 

извештај на OOУ „Маршал Тито “Струмица 
за 2010 година 

 
 

1. Се објавува,  Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Маршал 
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Тито“ Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
   Бр.08-1929/2               Градоначалник 
   01.04.2011 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

 50. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06),Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 
 

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

Тито“ Струмица за 2010 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансискиот извештај на ООУ „Маршал 
Тито “ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1929/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата со Годишната 
сметка на ЛУБ „Б.Ј. Мучето “ Струмица за 

2010 година 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 

Годишната сметка на ЛУБ „Б.Ј.Мучето“ 
Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
   Бр.08-1930/2            Градоначалник 
   01.04.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 

 
51. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работата 
со Годишната сметка на ЛУБ „Б.Ј.Мучето“ 

Струмица за 2010 година 
 

1. Се усвојува  Извештајот за 
работата со Годишната сметка на ЛУБ 
„Б.Ј.Мучето“ Струмица за 2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1930/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работа на ЛУБ „Б.Ј. 

Мучето“  Струмица со проекти од областа на 
библиотечната дејност за 2011 година 

 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на ЛУБ 
„Б.Ј.Мучето“ Струмица со проекти од 
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областа на библиотечната дејност  за 2011 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
   Бр.08-1931/2                Градоначалник 
   01.04.2011 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

   
 52. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Програмата за работата 

на ЛУБ „Б.Ј.Мучето“  Струмица со 
проекти од областа на библиотечната 

дејност  за 2011 година 
 
 

1. Се усвојува  Програмата за работа 
на ЛУБ „Б.Ј.Мучето“ Струмица со проекти од 
областа на библиотечната дејност  за 2011 
година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1931/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата со Годишната 
сметка на Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“  Струмица за 2010 година 

 
1. Се објавува  Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата со 
Годишната сметка на Дом за деца и млади 

„Благој Мучето“ Струмица за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
   Бр.08-1932/2                Градоначалник 
   01.04.2011 год. на општина Струмица 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

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

      53.  
         

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
со Годишната сметка на Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ Струмица за 2010 

година 
 

1. Се усвојува  Извештајот за 
работата со Годишната сметка на Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“Струмица за 
2010 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
 
Бр.07-1932/1    Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работа на Домот за деца и 
млади „Благој Мучето “Струмица за 2011 

година 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

усвојување Програмата за работата на 
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Домот за деца и млади „Благој Мучето“ 
Струмица за 2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
   Бр.08-1933/2                     Градоначалник 
   01.04.2011 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 
 54. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06),Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
31.03.2011 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Програмата за работа 
на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 

Струмица за 2011 година 
 

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

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 

 
 
Бр.07-1933/1     Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 

„Герас Цунев“- Просениково 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
давање позитивно мислење на Програмата 

за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при OУ 
„Герас Цунев“ – Просениково, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1934/2             Градоначалник 
  01.04.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 55. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   
 

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

Програмата за изведување на 

еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ОУ„Герас Цунев“ - 

Просениково 
 
 

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

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1934/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 

„Герас Цунев“- Просениково 
 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 
„Герас Цунев“ – Просениково, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
   Бр.08-1935/2           Градоначалник 
   01.04.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
                                                      
 56. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ОУ „Герас Цунев“ - 

Просениково 
 

1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ОУ „Герас Цунев“ – Просениково. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1935/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 
„Сандо Масев“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08 -1936/2            Градоначалник 
  01.04.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  

 57. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија за учениците од 

трето одделение при ОУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија за учениците од трето одделение 
при ОУ „Сандо Масев“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1936/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 
„Сандо Масев“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-1937/2                  Градоначалник 
01.04.2011 год.         на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 

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

   58.     
                                     
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ОУ „Сандо Масев“ 
Струмица 

 

 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ОУ „Сандо Масев“ Струмица.  

 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1937/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

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

реализирање на настава во природа на ОУ 
„Сандо Масев“ Струмица 

 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
давање позитивно мислење на Програмата 
за реализирање на настава во природа на 
ОУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
     Бр.08-1938/2            Градоначалник 
     01.04.2011 год.   на општина Струмица 
    С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

....................................... 
  
 59. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за  реализирање на настава 
во природа на ОУ„Сандо Масев“ 

Струмица 
 

1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за реализирање на настава во 
природа на ОУ „Сандо Масев“ Струмица.  
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2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1938/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 

1. Се објавува  Заклучокот за 
давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1939/2            Градоначалник 
  01.04.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 
             ..................................... 
  

 60.         
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија за учениците од 

трето одделение при ОУ „Видое 

Подгорец“ Струмица 
 

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

екскурзија за учениците од трето одделение 
при ОУ „Видое Подгорец“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1939/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 

„Видое Подгорец“ Струмица 
 

1.Се објавува  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
    Бр.08-1940/2                  Градоначалник 
   01.04.2011 год. на општина Струмица 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 61. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ОУ „Видое Подгорец“ 

Струмица 
 

1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на дводневна 
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екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ОУ „Видое Подгорец“ Струмица.  

 
2.Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1940/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од осмо одделение при ОУ 

„Видое Подгорец “ Струмица 
 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од осмо одделение при ОУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
  Бр.08-1941/2            Градоначалник 
 01.04.2011 год.     на општина Струмица 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 62. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   
 

 

 

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

Програмата за изведување на тридневна 

екскурзија за учениците од осмо 

одделение при ОУ „Видое Подгорец “ 
Струмица 

 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ОУ„ Видое Подгорец“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1941/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

планирање и организирање на настава во 
природа на ОУ „Видое Подгорец “ Струмица 

 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за планирање и организирање на настава во 
природа на ОУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 31.03.2011 
година. 
 
  Бр.08-1942/2              Градоначалник 
  01.04.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 63. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
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училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за планирање и 

организирање на настава во природа на 
ОУ „Видое Подгорец “ Струмица 

 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за планирање и организирање 
на настава во природа на ОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1942/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
  Бр.08-1943/2           Градоначалник 
  01.04.2011 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 64. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 

активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија за учениците од 

трето одделение при ОУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица 
 

 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија за учениците од трето одделение 
при ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1943/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ОУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
   Бр.08-1944/2           Градоначалник 
   01.04.2011 год. на општина Струмица 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

 
............................... 
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 65. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија за учениците од 

шесто одделение при ОУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица 
 
 

1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1944/1  Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија за 
учениците од осмо одделение при ОУ 

„Никола Вапцаров “ Струмица 
 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од осмо одделение при ОУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 31.03.2011 година. 
 
 
    Бр.08-1945/2            Градоначалник 
    01.04.2011 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

                                                      
  

 66. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   
 
 

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

Програмата за изведување на тридневна 

екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ОУ „Никола Вапцаров “ 

Струмица 
 

 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица.  

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1945/1   Совет на општина Струмица 
31.03.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ОУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 
1. Се објавува  Заклучокот за 

давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при OУ 
„Даме Груев“ Куклиш, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 31.03.2011 година. 
 
 
  Бр.08-1946/2           Градоначалник 
  01.04.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
  

 67. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на 

општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од 
Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните 
училишта, Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 31.03.2011 година, 
донесе   
 

 

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

еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ОУ „Даме Груев“  

Куклиш 
 
 
1. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија за учениците од трето одделение 
при ОУ „ Даме Груев„“ Куклиш. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1946/1 Совет на општина Струмица 
31.03.2011 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 
 

 
 

 
 

__________________________________________________________________

 

_____________________________________ 
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