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Општина Струмица за период 2017-2022 
година 

Се објавува Одлуката за 
усвојување на План  за управување со 
отпад  на  Општина Струмица за период 
2017-2022 година, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 

Бр.09-7708/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски  с.р. 

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

Врз основа на член 18 став 1 и 5  
од Законот за управување со отпад 
(„Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 
123/12, 147/13, 163/13,146/15, 156/15, 
192/15,  51/15, 39/16  и 63/16), член 22 
точка 4 од Законот за локалната 

самуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02),  член 14 став 4 и член 20 точка 
11 од Сатутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе: 

О д л у к а 

за усвојување на План  за управување 
со отпад  на  Општина Струмица за 

период 2017-2022 година 

 

Член 1  
Се усвојува  Планот  за 

управување со отпад  на  Општина 
Струмица за период 2017-2022 година  

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е  
Планот  за управување со отпад  на  
Општина Струмица за период 2017-2022 

година,  број 09-3106/1 од 19.04.2018 
година. 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
   
Бр.08-7708/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 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 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),  
Градоначалникот  на општина Струмица, 
донесе: 
 

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

дополнување на Одлуката  давање 
согласност за вклучување  на Општина 

Струмица  во основање  на Бизнис 
иновациски центар (БИЦ) во Струмица 

 

 

 Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката  давање 
согласност за вклучување  на Општина 
Струмица  во основање  на Бизнис 
иновациски центар (БИЦ) во Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7709/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

Врз основа на член 22 став 1 
точка 3 и член 36 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ број 5/02), како и 
член 14  став 1 точка 3 и член 20 од 
Статутот на општина Струмица  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,  1/15 и  
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе: 
 

О д л у к а 

за измена и дополнување на Одлуката  
давање согласност за вклучување  на 
Општина Струмица  во основање  на 
Бизнис иновациски центар (БИЦ) во 

Струмица 

 

Член 1  
Во Одлуката  давање согласност 

за вклучување  на Општина Струмица  во 
основање  на Бизнис иновациски центар 
(БИЦ) во Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица број 11/18), член 3 се 
менува и гласи: 

Бизнис иновацискиот ценар  во 
Струмица, се формира  како непрофитна 
фондација  во чиј состав влегуваат: три 

компании од реалниот сектор (ДПТУ 
„Авто гас КК Компани“ (АГ Консалтинг) – 
Струмица, ДПТУ „Атлантис“ Струмица,  
ДПТУ „Нипром“ Струмица), Општина 
Струмица и учество на НВО сектор, како 
и дополнително вклучување на сите 
образовни институции во Република 
Македонија како стратешки партнери, со 
што имотната маса на фондацијата 
изнесува 12.500 евра во денарска 
противвредност по средниот курс на 
Народна банка на Република Македонија. 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи:  
„Вклучувањето  на Oпштина 

Струмица   во Бизнис иновацискиот 
центар (БИЦ)  во  Струмица,  е со  20% 
учество во основачкиот дел,  односно со 
2.500  евра  во денарска противредност и 
со  времено обезбедување простории за 
работа на Ценарот во објект „бр 4“ во 
поранешна касарна во Струмица, 
запишана во имотен лист бр 16102 со 
површина од 356 м2

 во приземје на КП 
бр. 7074/23, ГП 36-13, УБ 36, КО 
Струмица, како и именување на едно 
лице во Управниот одбор на Бизнис 
иновативниот центар во Струмица, 
претставник од Општина Струмица“. 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица”.  
 
Бр.08-7709/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

доделување парична помош на Роберт 
Атанасов од Струмица  

 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Роберт 
Атанасов од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7710/2     Општина Струмица 
27.09.2018 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р 
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Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе: 

 

О д л у к а 
за доделување парична помош на  

Роберт Атанасов од Струмица 

 
Член 1 

 На Роберт Стојан Атанасов од 
Струмица, му се доделува парична 
помош во нето износ од 100.000,oo 
денари, како помош за санирање на 
штата настаната од пожар на неговиот 
дом кој се наоѓа на улица „Киро Абрашев“ 
бр.13 во Струмица. 
 

Член 2 
 Доделените финансиски средства 
да се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година и да се 
трансферираат на трансакциската сметка 
на Роберт Атанасов од Струмица ул. 
„Киро Абрашев“ бр.13. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 

Бр.08-7710/1 Совет на општина Струмица 

27.09.2018 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

доделување парична помош на Ване 
Атанасов од Струмица  

 
 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Ване 
Атанасов од Струмица, донесена на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7711/2            Општина Струмица 
27.09.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
 
 220.  

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе: 

 

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

Атанасов од Струмица 

 
Член 1 

 На Ване Атанасов од Струмица, 
му се доделува парична помош во нето 
износ од 50.000,oo денари, како помош за 
санирање на штата настаната од пожар 
на неговиот дом кој се наоѓа на улица 
„Киро Абрашев“ бр.13 во Струмица. 
     

Член 2 
 Доделените финансиски средства 
да се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година и да се 
трансферираат на трансакциската сметка 
на Ване Атанасов од Струмица ул. „Киро 
Абрашев“ бр.13. 
 
  Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
Бр.08-7711/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
доделување на финансиски средства на 

Ансамблот „Тримери“ од Струмица  
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување на финансиски средства на 
Ансамблот „Тримери“ од Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7712/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

.............................................. 
 221. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе: 

 

О д л у к а 
за доделување на финансиски 

средства на Ансамблот „Тримери“ од 
Струмица  

      
Член 1 

 На  Ансамблот „Тримери“ од 
Струмица се доделуваат финансиски 
средства  во нето износ од 100.000,оо 
денари, за покривање на трошоците за 
превоз за учество на меѓународниот 
фолклорен светски фестивал во Саинт 
Маихент, Р. Франција од 07.06.2018 
година до 19.06.2018 година. 
 

Член 2 
 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година  и да се 
трансферираат на доставена  
трансакциска сметка.  

 
Член 3  

 Оваа Одлука влегува во сила со  
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7712/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 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 локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 

39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на Општина Струмица,  донесе: 

 

Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 

проширување на плански опфат за КП бр. 
2544/1 КО Банско 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2544/1 КО Банско, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2018 година. 

Бр. 09-7713/2         Општина Струмица 

27.09.2018 год.       Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

222. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе:  

О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 2544/1 КО 

Банско 

 

Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
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плански опфат за бесправниот 
објект,станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 2544/1 Ко Банско, во сопственост на 
лицето  Иљазов Ердован. 
  Објектот на КП бр.2544/1 КО 
Банско, според УПС  Банско, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Р.М. 

Член 2 

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

Бр.08-7713/1 Совет на општина Струмица 

27.09.2018 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски  с.р. 

……………………………… 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на Општина Струмица донесе: 

 

Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 

проширување на плански опфат за КП бр. 
684/1 КО Баница 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
684/1 КО Баница, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.08.2018 година. 

 

Бр. 09-7714/2           Општина Струмица 

27.09.2018 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 223. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе:  

О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 684/1 КО 

Баница 

 

Член 1 

 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
684/1 Ко Баница, во сопственост на 
лицето  Никола Стојанов. 
  Објектот на КП бр.684/1 КО 
Баница, според УПС Баница, се наоѓа 
вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Р.М. 

 

Член 2 

 

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

Бр.08-7714/1 Совет на општина Струмица 

27.09.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на Општина Струмица донесе: 
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Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 

проширување на плански опфат за КП бр. 
1728/1, 1727 КО Свидовица 

 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1728/1, 1727 КО Свидовица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2018 година. 

 

Бр. 09-7715/2     Општина Струмица 

27.09.2018 год.      Градоначалник,  
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 224. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе:  

О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1728/1, 1727 

КО Свидовица 

 

Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот 
објект,викенд куќа и помошен објект, кој 
се наоѓа на  КП бр. 1728/1, 1727 Ко 
Свидовица, во сопственост на лицето  
Ангел Митровиќ. 

  Објектот на КП бр.1728/1 КО 
Свидовица, согласно опфат на с. 
Свидовица, се наоѓа вон градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на 
лицето Ангел Митровиќ  (КП бр. 1728/1) и 
земјиште со незапишани права (КП бр. 

1727) 

Член 2 

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

Бр.08-7715/1 Совет на општина Струмица 

27.09.2018 год.            Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица донесе: 

 

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

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 

услогласување  на намената на градежно 
земјиште на КП 2711 КО Банско 

 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување  на намената на градежно 
земјиште на КП 2711 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 

 
Бр. 09-7716/2     Општина Струмица 
27.09.2018 год.      Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 225. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
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109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе:  

 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко планска доку-

ментација за услогласување  на 
намената на градежно земјиште на КП 

2711 КО Банско 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект,викенд куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 2711 КО Банско во 
сопственост на  Живко Велешанов.  
 Според УПС Банско, објектот   на 
КП бр. 2711 КО Банско, се наоѓа во 
градежна парцела со намена-Б5 хотелски 
комплекси, на земјиште со право на 
сопственост на лицето Велешанов 
Славчо Живко.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
           
Бр.08-7716/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а     Марjан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7717/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

226. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица во учебната 2017/2018 

година 

 

 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2017/2018 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Препорака бр. 09-455/4 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7717/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 

Струмица за учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2018/2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
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општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7718/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУ „Јане Сандански” 

Струмица за учебната 2018/2019 
година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на СОУ „Јане 
Сандански” Струмица за учебната 
2018/2019 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Препорака бр. 09-455/5 од 31.08.2018 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7718/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………………. 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе  
  

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

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

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7719/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 228. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  СОУУД „Димитар Влахов” 

Струмица во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2017/2018 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-683/2 од 
31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7719/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39  став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

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

Струмица за учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2018/2019 година, 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7720/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
 229. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

Струмица за учебната 2018/2019 
година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на СОУУД „Димитар 
Влахов” Струмица за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 02-
683/5 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Да се достави барање до 
Министерството за образование и наука 
да се продолжи изградбата на 
училишниот дом во Струмица за кој се 
поставени темелите во дворот на 
Средното општинско училиште со 
училишен дом „Димитар Влахов“ во 
Струмица. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7720/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 

 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина 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 2017/2018 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
СОУ „Никола Карев” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7721/2        Општина Струмица  
27.09.2018 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

230. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работа 
на СОУ „Никола Карев” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2017/2018 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 03-538/1 од 30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7721/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 
 
 
 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 13 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 
за учебната 2018/2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 
за учебната 2018/2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7722/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

……………………. 
 

 231. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2018/2019 

година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на СОУ „Никола 
Карев” Струмица за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 02-
537/1 од 30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7722/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7723/2     Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 232. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2017/2018 

година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2017/2018 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-309/4 од 
30.08.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7723/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
  

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 



Стр. 14               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Видое Подгорец” 

Струмица за  учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2018/2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7724/2      Општина Струмица 
26.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

233. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Видое Подгорец” 

Струмица за учебната 2018/2019 

година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Видое 
Подгорец” Струмица за учебната 
2018/2019 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-309/2 од 30.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7724/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7725/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

234. 

 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Никола Вапцаров” 

Струмица во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2017/2018 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 04-441/5 од 
29.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7725/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
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2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот  
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Никола Вапцаров” 

Струмица за  учебната 2018/2019 година 
 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2018/2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7726/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

         З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров” 

Струмица за учебната 2018/2019 
година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Никола 
Вапцаров” Струмица за учебната 
2018/2019 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 04-441/4 од 29.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7726/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………… 
 

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

2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Маршал Тито” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7727/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

  
236. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Маршал Тито” 

Струмица во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2017/2018 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-441/4 од 31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7727/1 Совет на општина Струмица 
27.09.201 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Служ/бен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
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2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOУ „Маршал Тито” Струмица 
за  учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
за учебната 2018/2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7728/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

237. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2018/2019 

година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Маршал 
Тито” Струмица за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
441/3 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7728/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

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

општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на  

ООУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2017/2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7729/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 238. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Сандо Масев” 

Струмица во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
во учебната 2017/2018 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-466/3 од 30.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7729/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
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2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Сандо Масев” Струмица 

за учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
за учебната 2018/2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7730/2     Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 239. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2018/2019 

година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Сандо 
Масев” Струмица за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
466/3 од 30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-730/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 

2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2017/2018 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7731/2             Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

240. 
Врз основа на член 36 став 1 

точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

во учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2017/2018 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-255/4 од 31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7731/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Даме Груев” Куклиш за  

учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7732/2           Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

241. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Даме Груев” 

Куклиш за учебната 2018/2019 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Даме Груев” 
Куклиш за учебната 2018/2019 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 09-255/3 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7732/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 

2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 
2017/2018 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7733/2            Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 242. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Маршал Тито” 

 Муртино во учебната 2017/2018 година 

 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино 
во учебната 2017/2018 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-337/2 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7733/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOУ „Маршал Тито” Муртино 
за  учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино 
за учебната 2018/2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7734/2     Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
 
 243. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

Муртино за учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Маршал 
Тито” Муртино за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
338/2 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7734/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7735/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 244. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2017/2018 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 09-262/3 од 
29.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7735/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 



Стр. 20               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Св. Кирил и Методиј” 

Дабиље за  учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2018/2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7736/2           Општина Струмица 
27.09.2018 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 245. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље за учебната 

2018/2019 година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
262/4 од 29.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7736/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 
Бр.09-7737/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 
 

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

 246. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на ООУ „Герас Цунев” 

Просениково во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2017/2018 
година, предложен од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука бр. 09-256/5 од 
31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7737/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 21 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOУ „Герас Цунев” 
Просениково за  учебната 2018/2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2018/2019 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7738/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 247. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Герас Цунев” 

Просениково за учебната 2018/2019 
година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
256/6 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7738/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалник 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 

2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 
2017/2018 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7739/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 248. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 

во учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2017/2018 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-146/3 од 30.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7739/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 



Стр. 22               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7740/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 249. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 

Вељуса за учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” 
Вељуса за учебната 2018/2019 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 09-146/4 од 
30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7740/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООМУ „Боро Џони” Струмица во 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7741/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

  
250. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работа на  ООМУ „Боро Џони” 

Струмица во учебната 2017/2018 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
во учебната 2017/2018 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-196/1 од 30.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7741/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 23 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOМУ „Боро Џони” Струмица 
за  учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
за учебната 2018/2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7742/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 251. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООМУ „Боро Џони” 
Струмица за учебната 2018/2019 

година 

  
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООМУ „Боро 
Џони” Струмица за учебната 2018/2019 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 09-
198/1 од 31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7742/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

периодот септември 2017 - август 2018 
година 

 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2017 - август 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7743/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 252. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за за периодот септември 

2017 - август 2018 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2017 - 
август 2018 година, предложен од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 03-321/1 од 27.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7743/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 



Стр. 24               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 

ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7744/2    Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
 
 253. 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 6 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Програмата за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот 2018/2019 

година 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот 2018/2019 година, 
предложена од Управниот одбор на 
детската градинка со Одлука бр. 02-271/1 
од 25.07.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7744/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

................................... 
  
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

согласност за прифаќање на поголем 
број на деца од капацитетот на клоновите 

во  ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица  
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање согласност за прифаќање на 
поголем број на деца од капацитетот на 
клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.09.2018 година. 
  

Бр.09-7745/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 254. 

Врз основа на член 64 став 5 од 
Законот за заштита на децата  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.09.2018 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање согласност за прифаќање 
на поголем број на деца од 

капацитетот на клоновите во ЈОУДГ 
„Детска Радост” Струмица  

 
 1. Се дава согласност на 
барањето на ЈОУДГ „Детска Радост” за 
прифаќање на поголем број на деца од 
капацитетот во клоновите на Јавната 
општинска установа детска градинка 
“Детска радост“ Струмица бр. 03-322/2 од 
07.09.2018 година. 
 2. Стручните и раководните 
органи во градинката, при прифаќањето 
на поголем број на деца да водат сметка 
со зголемениот опфат на деца да не се 
нарушат општите стандарди и нормативи 
за згрижување на децата во одделните 
клонови и воспитно – згрижувачките 
групи, согласно возраста на децата, 
пропишано со Законот за заштита на 
децата и правилниците за стандардите и 
нормативите за вршење на дејноста во 
детските градинки. 
 3. Имајќи предвид дека веќе 
подолг период проектираниот капацитет 
за 590 деца не ги задоволува потребите 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 25 

 
за прием на деца во детската градинка во 
Струмица, преку проекти да се бараат 
можности за доградба на постојните 
клонови на детската градинка, а воедно и 
да се упати барање до Министерството 
за труд и социјална политика за доградби 
на постојните објекти и побрза изградба 
на планираната нова детска градинка во 
Струмица. 
 4. За целодневен престој на 
децата од 6 до 10 години да се бара 
начин за обезбедување просторни услови 
во други објекти на Општина Струмица, 
или објекти што може да се 
преадаптираат, а со кои располагаат 
државните органи на подрачјето на 
градот Струмица. 
  

5. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7745/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),  
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија за учениците од 

трето одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица во учебната 

2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7746/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

255. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
за учениците од трето одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-317/1 од 
05.09.2018 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7746/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
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на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7747/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 256. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година  
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-316/1 од 
05.09.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7747/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 
 
 

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

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7748/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 
 257. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
во учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, бр.01-315/1 
од 05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7748/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 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 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7749/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

258. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при 

ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-314/1 од 
05.09.2018 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7749/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во учебната 

2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

 

Бр.09-7750/2           Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

259. 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926 
од 15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе 

  
 
 
 



Стр. 28               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година  
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.03-487/1 од 
05.09.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7750/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р.  

………………………………… 
 

 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7751/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 260. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.03-487/3 од 
05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7751/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7752/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 261. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 

при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
во учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, бр.03-487/4 
од 05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7752/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7753/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
 262. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при 

ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 
2018/2019 година , бр.03-487/2 од 
05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7753/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 



Стр. 30               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7754/2              Општина Струмица 
27.09.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 263. 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр. 08-463/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7754/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

 

Бр.09-7755/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

264. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
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2018/2019 година, бр. 08-465/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7755/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

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

Струмица во учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7756/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

....................................... 
 265. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 
од 15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, бр. 08-466/1 
од 31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7756/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7757/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 266. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр. 08-464/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7757/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7758/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 267. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-468/2 од 
30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7758/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица во учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
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на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7759/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 268. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-468/3 од 
30.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7759/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 
 
 

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

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

Струмица во учебната 2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 
Бр.09-7760/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

........................................... 
 269. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

         З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2018/2019 година, бр.01-468/4 
од 30.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7760/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 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 



Стр. 34               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во учебната 2018/2019 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7761/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 270. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 

учебната 2018/2019 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2018/2019 година, бр.01-468/1 од 
30.08.2018 година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7761/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш во учебната 2018/2019 година 

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

 

Бр.09-7762/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 271. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

 

 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 35 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 

2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, бр.09-266/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7762/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
во учебната 2018/2019 година  

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7763/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
 272. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
за учениците од шесто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 

2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, бр.09-265/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7763/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7764/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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



Стр. 36               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

 273. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
за учениците од деветто одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, бр.09-267/1 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7764/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 

2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7765/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 274. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 

2018/2019 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2018/2019 година, бр.09-268/1 од 
31.08.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7765/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 



27.09.2018 год.             бр. 12        Службен гласник на општина Струмица        стр. 37 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7766/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 275. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Муртино во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, бр.03-348/1 од 
05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7766/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 
 

 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 

  
Бр.09-7767/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 
276. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Муртино во 
учебната 2018/2019 година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, бр.03-348/1 од 
05.09.2018 година. 



Стр. 38               Службен гласник на општина Струмица           бр. 12              27.09.2018 год. 
 

 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7767/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………….. 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

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

Муртино во учебната 2018/2019 година 
 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

 

Бр.09-7768/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 277. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 
од 15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе 

 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, бр.03-348/1 од 
05.09.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7768/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение од ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение од ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7769/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

..................................... 
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 278. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение од ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 

2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение од ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, во учебната 
2018/2019 година, бр.03-348/1 од 
05.09.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7769/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за кампување со учениците 
од шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2018/2019 година 

 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
кампување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино во учебната 2018/2019 
година, донесен на седницата на Советот 

на општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

 

Бр.09-7770/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 279. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

кампување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино во учебната 2018/2019 

година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година, 
бр.03-348/1 од 05.09.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7770/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

……………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино во учебната 

2018/2019 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7771/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 280. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

зимување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино во учебната 2018/2019 

година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2018/2019 година, 
бр.03-348/1 од 05.09.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7771/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 
 

 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

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

Методиј“ Дабиље во учебната 2018/2019 
година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7772/2        Општина Струмица 
27.09.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

281. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

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

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, бр.08-273/1 
од 29.08.2018 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7772/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Дабиље во учебната 2018/2019 
година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7773/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 282. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

 

 

 

 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
со учениците од шесто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 

учебната 2018/2019 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, бр.08-273/2 
од 29.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7773/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Дабиље во учебната 2018/2019 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7774/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
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283. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
со учениците од деветто одделение 

при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље во учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2018/2019 година, бр.08-273/3 
од 29.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7774/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 

 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково во учебната 2018/2019 
година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 

учениците од трето одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7775/2         Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

284. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково во учебната 
2018/2019 година, бр.08-256/12 од 
31.08.2018 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7775/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

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

Просениково во учебната 2018/2019 
година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково 2018/2019 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7776/2      Општина Струмица 
27.09.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

285. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија 
за учениците од шесто одделение при 

ООУ „Герас Цунев“ Просениково во 
учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково во учебната 
2018/2019 година, бр.08-256/13 од 
31.08.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7776/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………………………. 
 

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

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

Просениково во учебната 2018/2019 
година 

 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково во 
учебната 2018/2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7777/2       Општина Струмица 
27.09.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

....................................... 
 286. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-
9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија 
за учениците од деветто одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
во учебната 2018/2019 година 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково, во 
учебната 2018/2019 година, бр.08-256/14 
од 31.08.2018 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7777/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18 Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто 

одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково во учебната 2018/2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково во учебната 
2018/2019 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.09.2018 година. 
 

Бр.09-7778/2          Општина Струмица 
27.09.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

  
287. 

 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 
07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 
од 15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.09.2018 година, донесе 

  

З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково во 

учебната 2018/2019 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково во учебната 
2018/2019 година, бр.08-256/15 од 
31.08.2018 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7778/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2018 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

 
 

_____________________________________ 
_____________________________ 
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