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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 31 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“
бр.5/02), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

утврдување правен сатус на безправен
објект - доградба на станбена куќа кој се
наоѓа на КП бр. 3912 КО Струмица во
зона за домување во ДУП на ЦГП на
град Струмица на ул. „Боро Џони“, бр. 22,
во сопственост на Ристов Трајчо
од
Струмица.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр.3912 КО
Струмица

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3912 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица , одржана
на 29.09.2011 година.
Бр.08-5739/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

290.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправни
објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичката планска документација
(„Сл. весник на РМ“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица („Сл.
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 29.09.2011 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 3912 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за

Член 2

Бр.07-5739/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 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
формирање на Општински совет за
превенција од малолетничко
престапништво
Се
објавува
Одлуката
за
формирање на Општински совет за
превенција од малолетничко престапништво, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.09.2011 година.
Бр.08-5740/2
30.09.2011 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...........................
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291.
Врз основа на член 147 од
Законот за малолетничка правда („Сл.
весник на РМ“ бр.87/07), член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
прочистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр.5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе

Одлука
за формирање на Општински совет за
превенција од малолетничко
престапништво

Член 1
Се формира Општински совет за
превенција од малолетничко престапништво во Општина Струмица.

30 септември 2011 год.

Член 4
Членовите се именуваат за време
од пет години, со право на повторен
избор.
Член 5
Општинскиот совет за малолетничко престапништво:
- донесува годишна програма за
својата работа што ја усвојува
советот на општината,
- донесува деловник за својата
работа,
- врши работи за следење на
состојбите
и
покренува
иницијативи
за
нивното
подобрување, и
- развива програми за вклучување
на
локалната
заедница
во
превенција на малолетничкото
престапништво и третманот на
малолетните
сторители
на
кривични дела и прекршоци.

Член 2
Општинскиот совет за превенција
од малолетничко престапништво има 21
членови.
Член 3
За членови на Општинскиот совет
за малолетничко престапништво. се
именуваат претставници од :
- СВР Струмица, (1)
- ПЕ на Министерството за труд и
социјална политика-Струмица, (1)
- ЈУ Меѓуопштински центарот за
социјална работа Струмица, (1)
- Советот на родители во
основните училишта (од секое
училиште по еден претставник)
(9) и од средните училишта, по
еден претставник (3)
- Унијата на средношколци, (2)
- Адвокатската комора, (1)
- здруженија на граѓани и
фондации, (кои работата на
полето на заштитата и правата на
децата) (1)
- јавнен обвинител кој работи на
областа
на
малолетничката
деликвенција (1) и
- судија за малолетници односно
судија определен од
претседателот на судот. (1)

Член 6
За својата работа општинскиот
совет
најмалку еднаш годишно го
известува Советот на општина Струмица
и Државниот совет за превенција на
малолетничкото престапништво.
Член 7
Програмата
на
општинскиот
совет за превенција од малолетничко
престапништво се финансира врз основа
на финансиски план од буџетот на
општината и од други средства.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица “.
Бр.07-5740/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
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, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 29.09.2011 година.
Бр.08-5741/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
292.
Врз основа на член 100 став 3 од
Законот за социјална заштита („Сл.весник
на РМ“ 75/09), член 36 од Законот за
локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Р е ш е ни е
за предлагање член во Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струмица
1. За член во Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински от центар за социјална
работа Струмица, од Советот на општина
Струмица, се предлага Ангелов Ристо,
дип. правник, вработен во Агенцијата за
вработување Струмица.
2. Ова Решение влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5741/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
именување член во локалeн Економскосоцијален совет на општина Струмица
Се
објавува
Решението
за
именување член во локален Економскосоцијален совет на општина Струмица,
донесенo на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.
Бр.08-5742/2
30.09.2011 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..... ....................................
293.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Р е ш е ни е
за именување член во локален
Економско- социјален совет на
Општина Струмица
1. За член во локален Економскосоцијален совет на општина Струмица се
именува Нетка Палазова, член на
Советот на општина Струмица.
2. Ова Решение влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5742/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ “Димитар Влахов“ Струмица
во учебната 2010/2011 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ “ДимитарВлахов“
Струмица во учебната 2011/2012 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ “Димитар Влахов“ Струмица, во
учебната 2010/2011 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ “Димитар Влахов“
Струмица, во учебната 2011/2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.

Бр.08-5743/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................

294.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на СОУ „Димитар Влахов“
Струмица во учебната 2010/2011
година

Бр.08-5744/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
295.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работата на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица во учебната
2011/2012 година

1. Се усвојува Извештајот за
работата на СОУ„Димитар Влахов“
Струмица во учебната 2010/2011 година,
предложен од Училишниот одбор на
Училиштето, со Одлука бр. 02-604/2 од
14.09.2011 година.

1.
Се
усвојува
Годишната
програма за работата на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица во учебната 2011/2012
година, предложен од Училишниот одбор
на Училиштето, со Одлука бр.02-604/1 од
14.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5743/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

Бр.07-5744/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

30 септември 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ “Никола Карев“ Струмица во
учебната 2010/2011 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ “Никола Карев“ Струмица, во
учебната 2010/2011 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.
Бр.08-5749/2 Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................

бр. 17

стр. 7

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ “Никола Карев“ Струмица
во учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ “Никола Карев“ Струмица,
во учебната 2011/2012 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.
Бр.08-5750/2
Општина Струмица
30.09.2011 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
297.

296.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе

Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл.весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на СОУ „Никола Карев“
Струмица во учебната 2010/2011
година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работата на СОУ „Никола Карев“
Струмица во учебната 2011/2012
година

1. Се усвојува Извештајот за
работата на СОУ „Никола Карев“
Струмица во учебната 2010/2011 година,
предложен од Училишниот одбор на
Училиштето, со Одлука бр. 02-1345/1 од
15.09.2011 година.

1.
Се
усвојува
Годишната
програма за работата на СОУ„Никола
Карев“ Струмица во учебната 2011/2012
година, предложена од Училишниот
одбор на Училиштето, со Одлука бр.021346/1 од 15.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5749/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................

Бр.07-5750/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................

Стр. 8

бр. 17

Службен гласник на општина Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
ОМУ “Боро Џони “ Струмица во учебната
2010/2011 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ОМУ “Боро Џони “ Струмица, во учебната
2010/2011 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 29.09.2011 година.
Бр.08-5751/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

30 септември 2011 год.

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица во
учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ОМУ „Боро Џони“ Струмица, во
учебната 2011/2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.
Бр.08-5752/2 Општина Струмица
30.09.2011 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
............................................
299.

298.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл.есник на РМ“ бр. 5/02) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на ОМУ „Боро Џони “
Струмица во учебната 2010/2011
година
1. Се усвојува Извештајот за
работата на ОМУ „Боро Џони“ Струмица
во учебната 2010/2011 година, предложен
од Училишниот одбор на Училиштето, со
Одлука бр. 01-57/1 од 29.08.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5751/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работата на ОМУ „Боро Џони“
Струмица во учебната 2011/2012
година
1.
Се
усвојува
Годишната
програма за работата на ОМУ „Боро
Џони“ Струмица во учебната 2011/2012
година, предложена од Училишниот
одбор на Училиштето, со Одлука бр.0158/2 од 29.08.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5752/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

30 септември 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 17

стр. 9

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за
периодот септември 2010 – август 2011
година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работа на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за периодот септември 2011август 2012 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за
периодот септември 2010 - август 2011
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица, за периодот септември 2011 –
август
2012
година,
донесен
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5753/2
Општина Струмица
30.09.2011 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
300.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за периодот септември 2010
– август 2011 година

Бр.08-5754/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
301.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за периодот септември 2011
– август 2012 година

1. Се усвојува Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за периодот септември 2010 –
август 2011 година, предложен од
Управниот одбор на Градинката, со
Одлука бр.01-395 од 20.09.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

1.
Се
усвојува
Годишната
програма за работата на ЈОУДГ „Детска
Радост“
Струмица
за
периодот
септември 2011 - август 2012 година,
предложена од Управниот дбор на
Градинката, со Одлука бр. 01-396 од
20.09.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5753/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................

Бр.07-5754/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................

Стр. 10

бр. 17

Службен гласник на општина Струмица

30 септември 2011 год.

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност Правилникот за организација
и систематизација на работите и
работните места во ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија за
учениците од трето одделение при ОУ „
Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се
објавува
Заклучокот
за
давање согласност на Правилникот за
организација и систематизација на
работите и работните места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за изведување еднодневна
екскурзија за учениците од трето
одделение при ОУ „Маршал Тито“
Муртино - Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5755/2
Општина Струмица
30.09.2011 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
302.
Врз основа на член 98 став 1
алинеа 8 од Законот за заштита на
децата – пречистен текст („Сл. весник на
РМ“ бр. 170/2010 ), член 36 став 1 точка 6
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
5/06); Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 29.09.2011 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Правилникот
за организација и систематизација на
работите и работните места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица

Бр.08-5756/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................
303.
Врз основа на член 36 од Законот за
локална 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 29.09.2011
година, донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето
одделение при ОУ „Маршал Тито “
Муртино - Струмица

1. Се дава согласност на
Правилникот
за
организација
и
систематизација на работите и работните
места во ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица, донесен од Управниот дбор
на Градинката, со Одлука бр. 01-159/1 од
17.07.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за изведување на еднодневна
екскурзија на учениците од трето
одделение при ОУ „Маршал Тито “ Муртино
– Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „ Сл.гласник на општина
Струмица“.

Бр.07-5755/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................

Бр.07-5756/1 Советот на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
Струмица
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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на
општина
Струмица“
бр.
5/06),
Градоначалникот на оштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање на
позитивно мислење на Програмата за
изведување на дводневна ескурзија за
учениците од шесто одделение при ОУ „
Маршал Тито“ Муртино - Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст(„Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на оштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
изведување на тродневна ескурзија за
учениците од осмо одделение при ОУ
„Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење на Програмата за
изведување
дводневна
ескурзија
за
учениците од шесто одделение при ОУ
„Маршал Тито“ Муртино - Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 29.09.2011
година.

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за изведување тродневна
ескурзија
за
учениците
од
осмо
одделение при ОУ „Маршал Тито“
Муртино - Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5757/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
304.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на
дводневна екскурзија на учениците од
шесто одделение при ОУ „Маршал
Тито “ Муртино - Струмица

Бр.08-5758/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
305.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на
тродневна екскурзија на учениците од
осмо одделение при ОУ „Маршал
Тито“ Муртино - Струмица

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за изведување на дводневна
екскурзија на учениците од шесто
одделение при ОУ „Маршал Тито “
Муртино – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл.гласник на
општина Струмица“.

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за изведување на тродневна
екскурзија на учениците од осмо
одделение при ОУ „Маршал Тито“
Муртино – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл.гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5757/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

Бр.07-5758/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст(„Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на оштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
недавање на позитивно мислење на
Програмата за посета на планетариум со
учениците од шесто (9) одделение при
ОУ „ Маршал Тито“ Муртино - Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
кампување со учениците од шесто до
деветто одделение при ОУ „Маршал
Тито“ Муртино - Струмица

Се
објавува
Заклучокот
за
недавање
позитивно
мислење
на
Програмата за посета на планетариум со
учениците од шесто (9) одделение при
ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за кампување со учениците
од шесто до деветто одделение при ОУ
„Маршал Тито“ Муртино - Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.

Бр.08-5759/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
306.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за недавање на позитивно мислење на
Програмата за посета на планетариум
со учениците од шесто (9) одделение
при ОУ „Маршал Тито “ Муртино Струмица

Бр.08-5760/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
307.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за кампување со
учениците од шесто до деветто
одделение при ОУ „Маршал Тито “
Муртино - Струмица

1. Не се дава позитивно мислење
на Програмата за посета на планетариум
со учениците од шесто (9) одделение при
ОУ „Маршал Тито “ Муртино – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „ Сл.гласник на
општина Струмица“.

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за кампување со учениците
од шесто до деветто одделение при ОУ
„Маршал Тито “ Муртино – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл.гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5759/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................

Бр.07-5760/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

30 септември 2011 год.
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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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
зимување со учениците од шесто до
деветто одделение при ОУ „ Маршал
Тито“ Муртино - Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ „
Даме Груев“ Куклиш - Струмица

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за зимување со учениците од
шесто до деветто одделение при ОУ
„Маршал Тито“ Муртино - Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата
за
изведување
на
еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Даме Груев“
Куклиш
Струмица,
донесен
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5761/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
308.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за зимување со учениците
од шесто до деветто одделение при ОУ
„Маршал Тито “ Муртино - Струмица

Бр.08-5762/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................
309.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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
29.09..2011
година, донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Даме
Груев“ Куклиш - Струмица

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за зимување со учениците од
шесто до деветто одделение при ОУ
„Маршал Тито“ Муртино – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл.гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5761/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата
за
изведување
на
еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Даме Груев “
Куклиш – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5762/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Стр. 14
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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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст(„Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на оштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија со
учениците од шесто одделение при ООУ „
Даме Груев“ Куклиш - Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст(„Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на оштина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење на Програмата за
изведување на тродневна екскурзија со
учениците од осмо одделение при ООУ „
Даме Груев“Куклиш - Струмица

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за изведување на дводневна
екскурзија со учениците од шесто
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш
- Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.09.2011 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
давање
позитивно
мислење
на
Програмата за изведување на тродневна
екскурзија со учениците од осмо
одделение при ООУ „Даме Груев“
Куклиш- Струмица, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5763/2 Општина Струмица
30.09.2011 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.........................
310.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на
дводневна екскурзија со учениците од
шесто одделение при ООУ „Даме
Груев“ Куклиш - Струмица

Бр.08-5764/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
311.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална 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 29.09.2011 година,
донесе
Заклучок
за давање на позитивно мислење на
Програмата за изведување на
тродневна екскурзија со учениците од
осмо одделение при ООУ „Даме Груев“
Куклиш - Струмица

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за изведување на дводневна
екскурзија со учениците од шесто
одделение при ООУ „Даме Груев “
Куклиш – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „ Сл.гласник на
општина Струмица“.

1. Се дава позитивно мислење на
Програмата за изведување на тродневна
екскурзија со учениците од осмо
одделение при ООУ „Даме Груев “
Куклиш – Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „ Сл.гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5763/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-5764/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

30 септември 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за
дополнување на Годишната програма за
работа на СОУ “Јане Сандански“
Струмица во учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Програмата
за
дополнување на Годишната програма за
работа на СОУ “Јане Сандански“
Струмица, во учебната 2011/2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.
Бр.08-5765/2
Општина Струмица
30.09.2011 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

312.
Врз основа на член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за
дополнување на Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански “
Струмица во учебната 2011/2012
година
1. Се усвојува Програмата за
дополнување на Годишната програма за
за работата на СОУ „Јане Сандански “

бр. 17

стр. 15

Струмица во учебната 2011/2012 година,
предложена од Училишниот одбор на
Училиштето, со Одлука бр.03 -1155/1 од
22.09.2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-5765/1Совет на општина Струмица
29.09.2011 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 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06),
Градоначалникот
на
оштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
недонесување на Програмата за
дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2011
година
Се
објавува
Заклучокот
за
недонесување
на
Пограмата
за
дополнување
на
Програмата
за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето
на
општина
Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
29.09.2011 година.
Бр.08-5738/2
30.09.2011 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Стр. 16

бр. 17

Службен гласник на општина Струмица

30 септември 2011 год.

313.
Врз основа на член 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
29.09.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за недонесување на Програмата за
дополнување на Годишната програма
за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Струмица за
2011 година
1. Не се донесува Програмата за
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2011
година за ДУП на КП 7034/13, ГП 36-5 КО
Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-5738/1 Совет на општина Струмица
29.09.2011 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

_________________________

