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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ” број 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 Статутот на друштвото за
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ
СТРУМИЦА АД СТРУМИЦА
Се објавува Статутот на друштвото за
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ
СТРУМИЦА АД СТРУМИЦА, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8025/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Зоран Заев с.р.

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

СТАТУТ
НА ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА
АД СТРУМИЦА
Општи одредби
Член 1
Со овој статут се регулираат
основните правила во поглед на правниот
статус
и уредувањето на Друштво за
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ
СТРУМИЦА АД Струмица (во понатамошниот
текст друштвото), како и односите помеѓу
акционерите, т.е односите меѓу акционерите
и друштвото. Посебно се уредуваат
прашањата кои се однесуваат на:
1. Фирмата и седиштето на друштвото;
2. Предметот на работење на друштвото;
3. Износот на основната главнина и видот и
номиналната вредност на акциите;
4. Годишна сметка и распределба на
добивка;
5. Органи на друштвото;
6. Статут и други акти;
7. Траење и престанок на друштвото.
1. Фирма и седиште на друштвото

410.
Врз основа на член 22, член 285,
член 287 и член 293 од Законот за трговски
друштва („Службен весник на Република
Македонија“ број 28/2004,84/2005, 25/2007,
87/2008, 42/10,48/10и 24/11) член 8 од
Одлуката
за утврдување на интерес за
основање на акционерско друштво за
вршење дејност спорт („Сл. гласник на
општина Струмица“ бр. 22/12) и член 20 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 05/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе

Член 2
Друштвото работи под фирмата:
-

-

Друштво
за
спортски
дејности
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД
Струмица;
Скратен назив на фирмата гласи: КК
СТРУМИЦА АД Струмица;
Седиштето на фирмата е на ул.
„Сандо Масев“ бр. 1 Струмица.

20
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Друштвото има:
- Печат во кружна форма на
кој е впишан полниот назив
на
Друштвото за спортски дејности
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД
Струмица.
- Штембил во правоаголна
форма на кој е впишано името на
Друштвото, со простор за впишување
на бројот и датумот на заведување на
акти“.
2. Предмет на работење
на друштвото

стр.
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Член 8
Одлука за издавање акции донесува
собранието на друштвото со мнозинство
гласови кое што не може да изнесува
помалку од две третини од акциите со право
на глас, претставени на собранието.
Член 9
Друштвото може да ја зголеми или
намали основната главнина на начин и во
постапка утврдена со закон.
4. Годишна сметка и
распределба на добивка

Член 3
Согласно законот како предмет на
работење на друштвото се запишува:
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС
Приоритетна
дејност
/
Главна
приходна шифра е:
93.12-Дејности на спортски клубови.
Друштвото ќе ги обавува
дејности во надворешниот промет.

бр. 23

сите

Член 4
Бојата, амблемот, знамето и другите
обележја на Друштвото за спортски дејности
КОШАРКАРСКИ
КЛУБ
СТРУМИЦА
АД
Струмица, ќе бидат определени со одлука на
бордот на директори
3. Основна главнина и акции
Член 5
Акционерот Општина Струмица во
основната главнина на Друштвото вложува
паричен влог во износ од 25.000 евра во
денарска противредност од 1.537.500,оо
денари, кои ги вложува во друштвото со што
истотото се стекнува со право слободно и
трајно да располага со нив.
Член 6
Основната главнина на друштвото
изнесува
25.000
евра
во
денарска
противредност од 1.537.500,оо денари.
Основната главнина е распоредена
на вкупно 250 обични акции кои ги поседува
акционерот Општина Струмица со номинална
вредност од 100 евра во денарска
противвредност од 6.150,оо денари според
средниот курс на НБРМ објавен еден ден
пред потпишувањето на статутот.
Член 7
Aкциите, се упишани согласно член
293, а во врска со член 290 од Законот за
трговски друштва.

Член 10
Најдоцна три месеци по составување
на годишните сметки и годишниот извештај
се одржува собранието на друштвото со цел
да се испитаат истите и да се донесе одлука
по нив.
Член 11
По одобрувањето на годишните
сметки и утврдувањето на постоењето на
добивка за распределба, собранието го
определува делот кој се распределува во
форма на дивиденда.
Член 12
Акционерите можат да ја добијат
дивидендата односно аконтацијата врз
дивидендата во пари или акции, или дел во
пари, а дел во акции.
Понудата за плаќање на дивидендата
или аконтациите врз дивидендата во акции ја
дава одборот на директори на друштвото.
5. Органи на Друштвото
Член 13
Органи на друштвото се: Собрание на
друштвото и Одбор на директори.
Управувањето
со
друштвото
е
организирано според едностепен систем
(Одбор на директори).
5 а. Собрание на друштвото
Член 14
Правата и обврските на собранието
на друштвото ги врши советот на Општина
Струмица.
Изборот
и
отповикувањето
на
членови на одборот на директори се врши со
јавно гласање.

Стр.

4

бр. 23

Службен гласник на општина Струмица

Член 15
Собранието на друштвото се свикува
во случаи определени со закон, како и кога
тоа го бараат интересите на друштвото и на
акционерот.
Начинот на работа на собранието се
утврдува со деловник за работа.
Член 16
Собранието одлучува само за
прашањата изречно определени со закон и
со овој статут, а особено за:
-

-

-

-

-

Измена на статутот;
Одобрување на годишната сметка, на
финансиските извештаи и на годишниот
извештај за работата на друштвото во
претходната
деловна
година
и
одлучување
за
распределбата
на
добивката;
Избор и отповикување на членовите на
одборот на директори;
Одобрување на работата и на водењето
на работењето со друштвото на
членовите на Одборот на директори;
Зголемување и намалување на основната
главнина на друштвото;
Издавање акции и други хартии од
вредност;
Назначување овластен ревизор за
ревизија на годишната сметка и на
финансиските извештаи;
Преобразба на друштвото во друга
форма на друштво, како и за статусните
промени на друштвото; и
Престанување на друштвото.
Годишно собрание
Член 17

Годишното собрание го свикува
Одборот на директори најдоцна три месеца
по составувањето на годишната сметка, на
финансиските извештаи и на годишниот
извештај за работата на друштвото во
претходната деловна година, а не подоцна
од шест месеца од завршувањето на
календарската година или 14 месеца од
одржувањето
на
последното
годишно
собрание.
На годишното собрание:
- Се разгледуваат и се усвојуваат
годишната сметка, финансиските извештаи и
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годишниот
извештај
за
работата
на
друштвото во претходната деловна година;
- Се одлучува за употребата на
чистата добивка или за покривање на
загубата, се одобрува работата на членовите
на управниот и на надзорниот одбор.
Годишното
собрание
по
завршувањето
на
деловната
година,
задолжително одлучува за одобрување на
работата и за водењето на работењето на
друштвото од страна на членовите Одборот
на директори. За одобрување на работата на
членовите на органите на друштвото се гласа
јавно и одделно за секој член на органот.
- Расправата и одобрувањето на
работата на одборот на директори, односно
за начинот на водењето на работењето на
друштвото мора да биде поврзана со
расправата
за
годишната
сметка,
финансиските
извештаи
и
годишниот
извештај за работата на друштвото во
претходната деловна година.
- Ако Годишното собрание не ја
одобри работата на одборот на директори, на
истата седница, Собранието може да одлучи
да пристапи кон избор на сите членови на
одборот на директори, или кон избор на нови
членови на овој орган на местото на оние на
кои собранието не им ја одобрило работата.
Собранието може да одлучи членовите на
одборот на директори на кои им ја одобрило
работата да продолжат да ги вршат
неодложните работи во друштвото до
изборот на полниот состав на овие органи
што се врши на продолжена седница што се
одржува во рок не пократок од осум дена и
неподолг од 15 дена од денот на
објавувањето на датумот на кој што ќе
продолжи
седницата
на
годишното
собрание. Денот на одржувањето на
продолжената седница се објавува во дневен
весник.
Свикување на собрание
Член 18
Кога тоа го бара интересот на
друштвото и на акционерите, во времето
меѓудве годишни собранија, може да се свика
собрание.
Одборот на директори може, со
мнозинство гласови од своите членови, кога
тоа е предвидено со закон, по своја
иницијатива или побарање на акционер во
постапка утврдена со закон, да донесе
одлука за свикување собрание.
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Покана и јавен повик
за свикување собрание

-

Член 19
Собранието
се
свикува
со
објавување јавен повик до акционерите.
Јавниот повик се објавува најмалку
во еден дневен весник и на огласна табла во
седиштето на друштвото.
Рокот кој што тече од денот на
објавувањето на јавниот повик во дневен
весник до денот на одржувањето на
собранието не може да биде подолг од 50
дена ниту пократок од 21 ден до денот на
одржувањето на собранието.
Материјалите мораат да бидат
достапни до акционерите од денот на
објавувањето на јавниот повик.
Дневен ред и вклучување
нови точки
Член 20
Собранието може да одлучува само
за прашања коишто се уредно ставени на
дневен ред.
Собранието може да расправа, без
право на одлучување, и за прашања кои што
не се уредно ставени на дневен ред.
Секој акционер има право во кое
било време да поднесува иницијатива за
вклучување точки во дневниот ред на
собрание кое што ќе биде свикано.
Акционери кои заедно поседуваат
најмалку 5% од вкупниот број на акциите со
право на глас можат по писмен пат да бараат
дополнување на дневниот ред со вклучување
една или повеќе точки во дневниот ред на
собрание кое што веќе е свикано.
Барањето за вклучување на една или
повеќе точки во дневниот ред на собрание
кое што е свикано се испраќа до свикувачот
на собранието, и тоа во рок од осум дена од
денот кога е објавен јавниот повик за учество
на собранието.
Барањето за вклучување една или
повеќе точки во дневниот ред на собрание
кое што е свикано не може да се одбие,
освен во случаите:
- Ако акционерот, односно акционерите го
пропуштиле рокот од ставот (5) на овој
член;
- Ако акционерот, односно акционерите не
поседуваат доволен број акции со право
на глас во друштвото, во согласност со
ставот ( 4) од овој член;
- Ако предлогот не ги исполнува другите
услови предвидени со закон и

-

-
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Ако точката, односно точките кои што
се бара да бидат вклучени во
дневниот ред на собранието не
спаѓаат во надлежност на собранието
или не се во согласност со закон и со
статутот.
Ако барањето од ставот (5) на овој
член не е ставено на дневен ред,
освен во случаите од ставот (6) на
овој член, конечна одлука по
барањето донесува собранието при
усвојувањето на дневниот ред.
Барањето за вклучување една или
повеќе точки во дневниот ред на
свикано собрание, органот што го
свикал собранието, го испраќа до
сите акционери, односно го објавува
на ист начин на којшто го објавил
јавниот повик за учество на свиканото
собрание, најдоцна осум дена пред
денот на неговото одржување.

Пријавување и
присуство на собрание

евиденција

за

Член 21
Секој акционер кој има намера да
учествува на свикано собрание е должен да
го пријави своето учество на собранието
(пријава за учество на собранието) најдоцна
пред почетокот на седницата на закажанато
собрание.
Списокот
на
пријавените
акционери го подготвува Одборот на
директори, односно лицето овластено за
свикување на собранието.
Списокот на пријавените акционери
од ставот (1) на овој член се става на увид во
седиштето на друштвото.
Пред почетокот на одржувањето на
собранието, Одборот на директори, односно
лицето
овластено
за
свикување
на
собранието го споредува списокот на
пријавените акционери според состојбата во
акционерската
книга
добиена
од
Централниот депозитар за хартии од
вредност 48 часа пред одржувањето на
седницата на собранието.
Пред почетокот на одржувањето на
собранието, списокот од ставот (3) на овој
член го потпишува секој присутен акционер,
односно полномошник на акционер со што го
верификува своето присуство на собранието
(верификуван учесник на собранието).
Потпишаниот список, со свој потпис, го
заверуваат претседавачот со собранието и
записничарот. По заверката на списокот
претседавачот со собранието го констатира
кворумот за работа.
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Заверениот список од ставот (4) на
овој член им се дава на увид на сите
учесници на собранието пред првото
гласање. Секој верификуван учесник на
собранието може да бара копија на
потпишаниот список, на свој трошок, кој што
не може да биде поголем од вистинскиот
трошок.
Полномошник на акционер
на собрание
Член 22
Секој акционер може да овласти, со
полномошно,
свој
полномошник
на
собранието
(во
натамошниот
текст:
полномошник).
Овластувањето на полномошникот
од ставот (1) на овој член се дава со
потпишување на писмено полномошно
заверено кај нотар.
За полномошник не може да биде
определен:
- Член на
одборот на директори
на
друштвото, или член на неговото потесно
семејство;
- Раководно лице во друштвото или член
на неговото потесно семејство;
- Член на органот на управување, односно
на надзорниот одбор од поврзани или
зависни друштва со друштвото;
- Застапник по закон или друго овластено
физичко лице од друштво или од друго
правно лице што е во сопственост на
друштвото.
- Полномошното може да се откаже
еднострано,
без
наведување
на
причините, од акционерот или од
полномошникот, со доставување писмено
известување до другата страна. Ако
акционерот лично го евидентира своето
присуство на собранието се смета дека
полномошното за тоа собрание на
полномошникот му е откажано и
акционерот може своето право на глас да
го остварува без ограничување, лично.
Кворум за работа на собранието
Член 23
Собранието може да работи (кворум
за работа) ако на седницата присуствуваат
верификувани учесници на собранието кои
поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот
број на акциите со право на глас.
Ако на Собранието не се обезбеди
кворумот од ставот (1) на овој член
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собранието не може да почне со работа. За
време што не е подолго од 15 дена од денот
за кој што е закажано одржувањето на
собранието кое што немало кворум за работа
се закажува нов термин за одржување на
собранието (презакажано собрание) кое што
и се одржува во овој рок. Новиот термин за
одржување на презакажаното собрание се
објавува на начин на којшто е објавено
свикувањето на собранието кое што немало
кворум за работа.
Учеството
на
презакажаното
собрание повторно не се пријавува. Пред да
се започне со работа на презакажаното
собрание се пристапува кон потпишување на
списокот, со што секој присутен го
верификува
своето
присуство
на
презакажаното
собрание.
Потпишаниот
список со свој потпис го заверува
претседавачот
со
собранието
и
записничарот. По заверката на списокот,
претседавачот со собранието го констатира
присуството на пријавените акционери,
односно на нивните полномошници, односно
кворумот за работа на собранието.
Секој
верификуван
учесник
на
презакажано собрание може да бара копија
на потпишаниот список на свој трошок.
На презакажаното собрание може да
се одлучува само по прашањата утврдени во
дневниот ред за првото свикување на
собранието без оглед на бројот на
присутните акционери и бројот на акциите
што ги имаат.
На презакажаното собрание не може
да се одлучува за прашањата за коишто,
според закон или овој статут, се одлучува со
поголемо мнозинство од мнозинството од
кворумот од ставот (1) на овој член.
Мнозинство со кое се одлучува на
собранието
Член 24
Одлуките
на
собранието
се
донесуваат со мнозинство од акциите со
право на глас претставени на собранието,
освен ако со закон или со овој статут не е
определено поголемо мнозинство или не се
пропишани други услови во поглед на
мнозинството со кое што се донесуваат
одлуките на собранието.
Водење на собранието
Член 25
Со
седницата
на
собранието
претседава претседавач (во натамошниот
текст: претседавач со собранието).
Претседавачот со собранието го определува
редоследот на работата и го одржува редот
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на седницата на собранието, а може да
утврди и правила за водење на седницата на
собранието.
Претседавачот со собранието се
избира за секое одделно собрание.
Мандатот на претседавачот со
собранието
трае
до
изборот
на
претседавачот на наредното собрание кое
што треба да биде одржано.
За претседавач со собранието може
да биде избран секој акционер или лице кое
што застапува акционер. За претседавач со
собранието не може да биде избран член на
Одборот на директори.
Продолжување прекината седница
на собранието
Член 26
Ако дојде до прекин на седница на
собрание што започнало со работа,
присутните акционери на седницата на
собранието можат да одлучат собранието да
продолжи со работа во време и место коешто
се определува со мнозинство од акциите со
право на глас претставени на собранието
(продолжување на прекината седница на
собранието). Одложувањето не може да биде
подолго од осум дена од денот на прекинот.
Ако дојде до прекин на седница на
собрание што започнало со работа, а
собранието
не
донело
одлука
за
продолжување со работа, во согласност
составот(1) од овој член, претседавачот со
собранието го определува времето и местото
на продолжувањето на прекинатата седница
на собранието.
Учеството на продолжувањето на
прекината седница на собранието повторно
не се пријавува. Акционерот кој не го
пријавил учеството на собранието чија што
седница е прекината има право да го пријави
своето
учество
пред
почетокот
на
продолжената седницата според состојбата
во акционерската книга. На почетокот од
работата на продолжената седница на
собранието се пристапува кон повторно
потпишување на списокот на пријавените
акционери, односно на полномошниците, со
што секој присутен го верификува своето
присуство на продолжението на прекинатата
седница на собранието.
Потпишаниот
список, со свој потпис, повторно го
заверуваат претседавачот со собранието и
записничарот. По заверувањето на списокот
претседавачот со собранието го констатира
кворумот за работа на продолжението на
прекината седница на собранието.
Заверениот список од ставот (3) на
овој член им се дава на увид на сите
учесници на продолжението на прекинатата
седница на собранието пред првото гласање.
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Секој верификуван учесник на собранието
може да бара копија на потпишаниот список
на свој трошок.
Ако на продолжената седница на
собранието нема кворум за работа или таа
не се одржи во рокот од ставот (1) на овој
член, се закажува ново собрание според
условите, начинот и постапката определени
со закон и со овој статут.
Одлуките донесени на собранието
кое што по започнувањето со работа ја
прекинало работата, без разлика на тоа дали
ќе продолжи со работа, сесметаат за
полноважни. На седницата на која што
собранието
продолжило
да
работи,
собранието расправа и одлучува само по
точките кои што не се разгледувани и по кои
што не е одлучувано.
Ограничувања при остварувањето
на правото на глас
Член 27
На собранието акционер не може да
гласа за одлука што го ослободува лично од
обврска, од некое побарување кое што
друштвото го има спрема него или од
одговорност или кога му се признава некаква
предност или привилегија на сметка на
друштвото, односно кога се гласа за одлука
да се поведе судска или друга постапка
против него, освен ако со Закон поинаку не е
определено. Во овие случаи, акционерот не
може да го остварува правото на глас, ниту
лично ниту преку полномошник.
Ако акционерот постапи спротивно на
ставот (1) од овој член, одговара за штета
која што друштвото ќе ја претрпи, освен ако
докаже
дека
мнозинството
би
било
постигнато и без неговиот глас.
Начин на гласање на собранието
Член 28
Ако со законот и со овој статут
поинаку не е определено, собранието
одлуките ги донесува со јавно гласање.
За избори на членови на одборот на
директори или за отповикување на членовите
на овој орган гласањето е јавно.
По барање на еден или на повеќе
акционери кои
имаат
најмалку
една
десеттина од вкупниот број на акциите со
право на глас, се пристапува кон тајно
гласање.
Акционерите можат да гласаат на
свикано
собрание
преку
интернет
конференциска врска, ако постојат технички
можности таа да се воспостави на самата
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седница со слика и тон. Акционерот својата
намера да гласа преку интернет врска мора
да ја најави на претседателот на управниот
или надзорниот одбор најдоцна пет работни
дена пред закажаното собрание. Во рок од
три работни дена од добиената најава,
претседателот на управен или надзорен
одбор мора да одговори дали има технички
можности за гласање преку интернет
конференциска врска.
Акционерот кој гласа преку интернет
конференциска врска се смета за присутен на
собранието, односно го сочинува кворумот за
работа и за одлучување на собранието.
Ако на сигурен начин не може да се
утврди идентитетот на секој акционер,
начинот
на
воспоставување
на
комуникациска врска меѓу друштвото и
акционерот и ако гласањето не биде
достапно на секој акционер и не може со
сигурност да се евидентира кворумот и
извршеното гласање, гласањето е ништовно.
Начин на спроведување
тајно гласање

Влегување во сила на
одлуките на собранието
Член 30
Одлуките на собранието влегуваат во
сила со денот на донесувањето, освен ако во
одлуката не е утврден друг датум на
влегување во сила.
Записник од собранието
Член 31
За работата на собранието се води
записник кој што содржи податоци за:
-

-

Член 29
Тајното гласање го спроведуваат
двајца бројачи на гласови избрани со одлука
на собранието. За бројач на гласови не може
да се избере акционер, односно друго лице
кое е член на управен, односно на надзорен
одбор ниту претседавачот со собранието на
кое што се врши тајното гласање. Бројачите
на гласови се должни да работат
непристрасно и праведно.
Бројачите на гласови ја определуваат
содржината на гласачките ливчиња, се
грижат за умножување на гласачките
ливчиња, ги нумерираат гласачките ливчиња,
ги пребројуваат гласовите и поднесуваат
писмен извештај за спроведеното тајно
гласање.
Гласачкото ливче мора да ги содржи
имињата и презимињата на сите кандидати
кои се избираат со тајно гласање.
Кога се врши тајно гласање, ливчето
за гласање мора да ги содржи прашањата за
коишто ќе се гласа, опцијата за гласање “за”,
“против”, “воздржани” за секое прашање или
група на прашања или друга јасна опција,
како и објаснување за начинот на кој што се
врши тајното гласање.
Гласачките ливчиња, извештајот за
спроведеното гласање и другиот изборен
материјал се чуваат на ист начин како и
записниците од собранијата.
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-

-

фирмата и седиштето на друштвото;
датумот, времето и местото на
одржувањето на собранието;
името
на
претседавачот
со
собранието,
односно
името
на
записничарот и имињата на бројачите
на гласови;
дневниот ред на собранието;
бројот на присутните акционери,
односно
полномошниците
на
акционери и кворумот за работа;
расправата водена на собранието;
значајните настани на собранието,
како и поднесените предлози;
одлуките, бројот на гласови ,,за“ и
,,против“ и бројот на воздржаните
гласови; и
оградувањата, односно противењата
на акционер, член на Одборот на
директори против некоја одлука ако е
изјавено оградување,
односно
противење.

За записничар и заверувачи на
записник не може да биде избран член на
Одборот на директори ниту претседавачот со
собранието.
Записникот се подготвува најдоцна во
рок од осум дена од денот на одржувањето
на собранието и него го потпишуваат
записничарот
и
претседавачот
со
собранието, а го заверуваат заверувачи на
записник.
Секој акционер може да бара од
одборот на директори, издавање копија на
записникот од собранието, на негов трошок.
Трошокот не може да биде поголем од
стварните трошоци.
Кога записникот го води нотар,
записникот се подготвува најдоцна во рок од
три дена од денот на одржувањето на
собранието и него го потпишува нотарот и
претседавачот со собранието. Копијата од
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ставот (4) на овој член ја дава нотарот кој го
водел записникот.
Акти и документи кои што мораат
да се чуваат
Член 32
Друштвото, во своето седиште, ги
чува следниве акти и документи:
1. Статутот и другите акти, како и сите
нивни измени и дополнувања, заедно со
пречистените текстови;
2. Записниците и сите други документи од
сите собранија на акционерите;
3. Записниците и одлуките од состаноците
на Одборот на директори;
4. Годишните сметки и финансиските
извештаи кои што треба да се чуваат
според закон;
5. Прилози (исправи и докази) кои што се
поднесени до трговскиот регистар;
6. Сите јавни повици и проспекти за
издавање акции и други хартии од
вредност на друштвото;
7. Целокупната писмена кореспонденција со
акционерите;
8. Ажурирана листа со имиња и презимиња
и адреси на сите избрани членови на
Одборот на директори;
9. Документите за залог и хипотека;
10. Извештајот на овластениот ревизор и
извештајот на овластениот проценител;
11. Други акти и документи предвидени со
закон и со статутот.
Деловна тајна
Член 33
Друштвото има право, одредени
податоци со чие неконтролирано откривање
може да биде нанесена штета на неговите
деловните интереси, да ги утврди (прогласи)
за деловна тајна.
Постапката
и
условите
за
утврдување (прогласување) на податокот за
деловна тајна, се утврдуваат со правилник
кој го донесува собранието на друштвото.
Не може да се прогласи за деловна
тајна податок кој согласно со закон или акт на
државен орган донесен врз основа на закон,
не е дозволено да биде прогласен за таен
или е пропишано дека е јавен или постои
обврска јавно да се објави.
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Објавување
Член 34
Одборот на директори го определува
начинот на објавувањето на податоците и
извештаите за кои што со статутот или друг
акт на друштвото е определена обврската за
нивно објавување на огласна табла на
друштвото, во дневен весник, интернет или
на друг начин и ги утврдува податоците и
извештаите кои се објавуваат, а за кои смета
дека се значајни за акционерите и друштвото,
освен ако со закон поинаку не е определено.
Објавувањата кои се вршат согласно
законот, се вршат на начин предвиден во
Законот.
5б. Одбор на директори
Член 35
Одборот на директори е составен од
5 (пет) члена.
Членовите на одборот на директори
ги избира собранието на друштвото.
При изборот на членовите на одборот
на директори се назначува кој член на
одборот на директори ќе биде независен
член. Независниот член на одборот на
директори се избира од неизвршните
членови на одборот на директори.
Од членовите избрани во одборот на
директори собранието на значува еден
извршен член на одборот на директори. За
извршен член на одборот на директори не
може да биде избран член кој е избран за
независен член на Одборот на директори.
Бројот на извршните членови во Одборот на
директори мора да е помал од бројот на
неизвршните членови.
Член 36
Одборот на директори од редот на
неизвршните членови, со мнозинство гласови
од вкупниот број на членови на одборот на
директори избира претседател на одборот на
директори.
Одборот на директори може во било
кое време да го разреши претседателот и да
избере нов претседател.
Претседателот
на
Одборот
на
директори ги свикува и раководи со
состаноците на одборот на директори.
Член 37
Извршниот член на Одборот на
директори го води работењето на друштвото
и има најшироки овластувања да ги врши
сите работи сврзани со раководењето,
спроведувањето на одлуките на одборот на
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директори и вршењето на тековните
активности на друштвото и да дејствува во
сите околности од името на друштвото, со
исклучок на овластувањата за кои што со
закон изречно е определено дека ги врши
одборот на директори.
Одборот на директори му го доверува
на извршниот директор застапувањето на
друштвото во односите со трети лица.
Член 38
Неизвршните членови на одборот на
директори вршат надзор над водењето на
работењето на извршниот член на одборот
на директори, имаат право да вршат увид и
да ги проверуваат книгите и документите на
друштвото, како и имотот особено благајната
на друштвото и хартиите од вредност и стока.
Во
вршењето
на
надзорот
претседателот на одборот на директори или
кој било неизвршен член, можат да барат
свикување на состанок на одборот на
директори. Барањето се доставува до
претседателот на одборот на директори.
6. Статути други акти
Начин и постапка за измена на
статутот
Член 39
Статутот се менува со одлука за
измена на статутот. Под поимот измена на
статут се подразбира и донесување на нов
статут.
Постапка за измена на статутот
можат да покренат одборот на директори,
како и акционерите кои имаат најмалку една
десеттина од вкупниот број на акциите со
право на глас. Иницијативата во форма на
амандмани се доставува до одборот на
директори.
Предлогот на одлуката за измена на
статутот
во
којшто
се
наведени
предложените измени, без разлика на тоа кој
ја дал иницијативата, го утврдува одборот на
директори. Утврдениот предлог на одлука за
измена на статутот мора да биде
образложен.
Одлука за измена
Член 40
Одлуката за измена на статутот ја
донесува собранието.
Одлуката за измена на статутот се
усвојува со мнозинство гласови кое не може
да изнесува помалку од две третини од
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акциите со право на глас претставени на
собранието.
Собранието со одлуката за измена на
статутот го овластува Одборот на директори
да подготви пречистен текст на статутот во
кој што се внесуваат измените извршени со
одлуката за измена на статутот, како и
одредбите од одлуките кои имаат карактер на
одлука за измена на статут.
Влегување во сила на измената
Член 41
Измената на статутот влегува во
сила со денот на донесувањето на одлуката
за измена на статутот, освен ако собранието
во одлуката за измена на статутот не
определи друг датум на влегување во сила.
Други акти
Член 42
Други прашања што се од значење за
друштвото, а не се уредени состатутот,
можат да се уредат, во согласност со закон,
со други акти на друштвото.
Ако некоја одредба од друг акт на
друштвото не е во согласност со статутот, се
применуваат одредбите од статутот.
Актите на друштвото и одлуките на
друштвените органи влегуваат во сила
соденот на донесувањето, ако во нив или во
законот не е предвидено нештодруго.
Заради запознавање на вработените
или акционерите, органот кој го донел актот
може да одлучи да се објави на огласна
табла на друштвото.
7.Траење и престанок
на друштвото
Член 43
Друштвото е основано и работи на
неопределено време.
Друштвото престанува во случаите и
под услови утврдени со закон.
8. Преодни и завршни одредби
Член 44
Овој Статут влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“, а ќе се применува по
уписот на Друштвото во Централниот
регистар на Република Македонија.
Бр. 07-8025/1
Совет на општина Струмица
03.10.2012 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” број 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 избор на
членови на Одборот на директори на
Друштвото за спортски дејности
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД
Струмица
Се објавува Одлуката за избор на
членови на Одборот на директори на
Друштвото
за
спортски
дејности
КОШАРКАРСКИ
КЛУБ
СТРУМИЦА
АД
Струмица, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на 03.10.2012
година.
Бр.08-8026/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Зоран Заев с.р.

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

411.
Врз основа на член 343 став 1, 344,
367 383 став 3 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република
Македонија“ број 28/2004,84/2005, 25/2007,
87/2008, 42/10,48/10 и 24/11) член 7 од
Одлуката
за утврдување на интерес за
основање на акционерско друштво за
вршење дејност спорт („Сл. гласник на
општина Струмица“ бр. 22/12) и член 20 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 05/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе
Одлука
за избор на членови на Одборот на
директори на Друштвото за спортски
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА
АД Струмица
Член 1
на

За членови на Одборот на директори
Друштво
за
спортски
дејности

бр. 23

КОШАРКАРСКИ
КЛУБ
Струмица, се избираат:
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СТРУМИЦА

11
АД

1. За извршен директор:
- Бошко Георгиев.
2. За неизвршни директори:
- Кирил Ахтаров;
- Петар Божинов;
- Горан Иванчев; и
- Александар Ангелов.
Член 2
Членовите на Одборот на директори
од точка 1 од оваа Одлука, се избираат за
време од 4 (четири) години.
Член 3
Се задолжуваат лицата од точка 1 на
оваа Одлука, избрани за членови на Одборот
на директори на Друштво за спортски
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА
АД Струмица, да одржат своја конститутивна
седница на која ќе изберат лице
од
неизвршните директори
кој
биде
претседател на Одборот на директори.
Член 4
Се овластува Извршниот директор
да ја потпише и поднесе пријавата за упис на
Друштво
за
спортски
дејности
КОШАРКАРСКИ
КЛУБ
СТРУМИЦА
АД
Струмица, во Централниот регистер на
Република Македонија.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“, а ќе се применува по
уписот
на Друштвото
во Централниот
регистар на Република Македонија.
Бр.07-8026/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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 Одлуката за поставување
на спомен обележје – биста на Јуриј Гагарин
1.
Се
објавува
Одлуката
поставување на спомен обележје — биста
Јуриј Гагарин, донесена на седница
Советот на општина Струмица одржана
03.10.2012 година.

за
на
на
на

Бр.08-8027/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
412.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен 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 03.10.2012 година, донесе
Одлука
за поставување на спомен обележје –
биста на Јуриј Гагарин
Член 1
Се одобрува поставување на спомен
обележје - биста во чест на првиот космонаут
Јуриј Гагарин.
Член 2
Спомен обележјето е биста со
постамент.
Бистата е изработена од рускиот
скулптор Григориј Потоцкиј и претставува
негова донација за Општина Струмица.
Член 3
Местоположба за поставување на
спомен обележјето – биста на Јуриј Гагарин
се определува во триаголникот на пресекот
на улиците „Браќа Миладинови“ и „Јанко
Цветинов“ во Струмица.
Член 4
За
чувањето,
одржувањето,
заштитата и користењето на спомен
обележјето – бистата на Јуриј Гагарин ќе се
грижи Општина Струмица.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица“.
Бр.07-8027/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

03 октомври 2012 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година
1. Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година, донесена на седница на Советот на
општина Струмица одржана на 03.10.2012
година.
Бр.08-8028/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
413.
Врз основа на член 17 од Законот за
просторно
и
урбанистичко
планирање
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11 )
и член 20 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Годишната
програма за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на Општина
Струмица за 2012 година
Во Годишната програма за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2012 година
и
Програмите за дополнување на Годишната
програма за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на општина Струмица
за 2012 година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 23/11, 01/12 , 03/12, 04/12,
06/12, 07/12, 10/12, 14/12, 16/12, 20/12 и
22/12), се вршат следните измени и
дополнувања:
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Во глава
IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува
користењето на просторот вон планските опфати
Р.б.
31.

Објект
КП бр. 1481 КО Градско Балдовци

Износ денари
самофинасирање

Во табелата по реден број 30 се додава нов реден број
Во глава
V. Детални урбанистички планови за една парцела
1. Се брише реден број 18 за КП бр. 2386/3 КО Струмица од Програмата за дополнување
на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Струмица за 2011 година („Сл. гласник на општина Струмица“, бр. 15/11).
2. Програмата се дополнува со:
Р.б.
45.

Објект
КП бр. 2386/3, 2385, 6320/3 КО Струмица

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-8028/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 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” број 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 на
СОУ „Јане Сандански” Струмица во
учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Јане Сандански” Струмица во
учебната 2011/2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8029/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Зоран Заев с.р.

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

Износ денари
самофинасирање

414.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2011/2012 година
1. Се
усвојува Извештајот за
работата на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2011/2012 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 02-1024/3 од
31.08.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-8029/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................

Стр.

14

бр. 23

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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 програма за
работата на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2012/2013 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2012/2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 03.10.2012
година.
Бр.08-8030/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
415.
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 („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2012/2013 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица во учебната 2012/2013 година,
предложенa од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 02-1024/5 од
31.08.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-8030/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл.гласник

03 октомври 2012 год.

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 на
СОУ „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2011/2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8031/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
416.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2011/2012година
1. Се
усвојува Извештајот за
работата на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2011/2012 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 02-701/5 од
13.09.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-8031/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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

03 октомври 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работата на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2012/2013 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2012/2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 03.10.2012
година.
Бр.08-8032/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

бр. 23

стр.15

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Никола Карев” Струмица во
учебната 2011/2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Никола Карев” Струмица во
учебната 2011/2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.10.2012 година.

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

Бр.08-8033/2
Општина Струмица
03.10.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
...............................

417.
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 („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе

418.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2012/2013 година

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

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Димитар Влахов”
Струмица во учебната 2012/2013 година,
предложенa од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 02-701/4 од
13.09.2012 година.

1. Се
усвојува Извештајот за
работата на СОУ „Никола Карев”
Струмица во учебната 2011/2012 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 02-1244/1 од
13.09.2012 година.

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

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

Бр.07-8032/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-8033/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

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

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ” број 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

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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

Стр.

16

бр. 23

Службен гласник на општина Струмица

03 октомври 2012 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работата на СОУ „Никола Карев”
Струмица во учебната 2012/2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот Септември 2011 – Август 2012
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица
во учебната 2012/2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.10.2012 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот Септември 2011 – Август 2012
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
03.10.2012 година.

Бр.08-8034/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

Бр.08-8035/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................
419.
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 („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе

420.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУ „Никола Карев”
Струмица во учебната 2012/2013 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот Септември 2011
– Август 2012 година

1. Се
усвојува Годишната
програма за работа на СОУ „Никола
Карев” Струмица во учебната 2012/2013
година, предложенa од Училишниот одбор
на училиштето со Одлука бр. 02-1245/1 од
13.09.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.

1. Се усвојува Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот Септември 2011 –
Август 2012 година, предложен од
Управниот одбор на детската градинка со
Одлука бр. 03-257 од 17.09.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.

Бр.07-8034/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-8035/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 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” број 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

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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

03 октомври 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот Септември 2012 –
Август 2013 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот Септември 2012 –
Август 2013 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8036/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
421.
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 („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот Септември 2012
– Август 2013 година
1. Се
усвојува Годишната
програма за работа на ЈОУДГ „Детска
Радост” Струмица за периодот Септември
2012 – Август 2013 година, предложенa од
Управниот одбор на Детската градинка со
Одлука бр. 03-258 од 17.09.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-8036/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 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

бр. 23

стр.17

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
на позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување еднодневна
ескурзија за учениците од трето одделение
при ООУ „Маршал Тито“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување еднодневна
ескурзија
за
учениците
од
трето
одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.10.2012 година.
Бр.08-8037/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
422.
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 (бр.10-4061/1 од
01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од
28.09.2011 год.), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање на позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна ескурзија за
учениците од трето одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија на учениците од
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, бр.03-018/1 од 15.09.2012
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-8037/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 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 за реализација на
Програмата за изведување на дводневна
екскурзија за учениците од шесто
одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување на дводневна
екскурзија за учениците од шесто
одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.10.2012 година.
Бр.08-8038/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
423.
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 (бр.10-4061/1 од
01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од
28.09.2011 год.), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање на позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при
ООУ „Маршал Тито“ Струмица
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија за учениците од
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, бр.03-018/1 од 25.09.2012
година.

03 октомври 2012 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-8038/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
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 давање
на позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување на тродневна
екскурзија за учениците од осмо одделение
при ООУ „Маршал Тито“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување на тродневна
екскурзија
за
учениците
од
осмо
одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.10.2012 година.
Бр.08-8039/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
424.
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 (бр.10-4061/1 од
01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од
28.09.2011 год.), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање на позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на тродневна екскурзија
за учениците од осмо одделение при
ООУ „Маршал Тито“ Струмица
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување

03 октомври 2012 год.
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на тродневна екскурзија за учениците од
осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица, бр.03-018/1 од 25.09.2012
година.

месец – III месец 2012 година, усвоен со
Одлука бр. 02-5495/2 од 20.07.2012
година, донесена од Управниот одбор на
ова претпријатие.

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

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

Бр.07-8039/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................

Бр. 07-8040/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” број 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 Заклучок за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
месец – III месец 2012 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
месец – VI месец 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
месец – III месец 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8040/2
03.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

............................
425.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за периодот I месец – III месец 2012
година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
за периодот I

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
месец – VI месец 2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.10.2012 година.
Бр.08-8041/2
Општина Струмица
03.10.2012 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
426.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 03.10.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за периодот I месец – VI месец 2012
година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
за периодот I
месец – VI месец 2012 година, усвоен со
Одлука бр. 02-7605/2 од 01.10.2012
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година, донесена од Управниот одбор на
ова претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 07-8041/1 Совет на општина Струмица
03.10.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
427.
Врз основа на член 86 и 87 од
Законот за општа управна постапка
(Службен
бесник
на
република
Македонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и
51/2011) , ја извршувам следната
Јавна објава
Општина
Струмица,
преку
Овластениот градежен испектор, према
непознато физичко или правно лице во

03 октомври 2012 год.

својство на инвеститор во село Куклиш
Општина Струмица на КП бр. 5341 кон КП
бр. 4944 во КО Куклиш по предметот
Решение Уп1 бр. 24-932 од 18.09.2012
година и Заклучок Уп1 бр. 24-932 од
20.09.2012
година,
ќе
изврши
отстранување на бетонски ограден ѕид во
делот кој преставува спој со ново
проектирана улица што преставува дел од
регионалниот пат Струмица – Банско,
изграден од непознат инвеститор
без
Решение за изведување.
Доколку во рок од 3 дена по
извршената јавната објава не се јави
заинтересирана странка во Општина
Струмица
ул. „Сандо Масев“ бр. 1,
Решението и Заклучокот ќе се сметат за
доставени и истите ќе бидат спроведени, а
последиците ќе ги сноси непознатиот
инвеститор.
Бр. 08-7698/1
26.09.2012 год.
Струмица

/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

