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_________________________________________ 

 

 

 340. 

 

Врз основа на член 10 од  Статутот на Општина Струмица (“Службен 
гласник на Општина Струмица” број 5/06), и членовите 2,  4 и 37 од 
Правилникот за начинот, условите и постапката  за доделување на 
Годишна општинска награда “Свети Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици (“Службен гласник на Општина Струмица” број 
19/07,23/09,25/09),  Комисијата за општествени дејности при Советот на 
Општина Струмица на седницата одржана на 29.11.2018 година, донесе 
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О  д  л  у  к  а 

за доделување на годишна  награда “Свети Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици” и награда  за животно дело  на Општина 

Струмица“Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”  за  
2018 година 

 

I 

Годишната награда на Општина Струмица “Свети Петнаесет 
Тивериополски Свештеномаченици” за 2018 година како признание на 
Општина Струмица за посебни остварувања  се доделува на: 

1. Сузана Мицева– за особен придонес во областа на книжевност и 
новинарство 

2. Зоран Петков– за особен придонес во областа на образование и 
наука 

3. Делчо Ѓорѓиев-  за особен  придонес во областа на 
крводарителството и хуманоста 

4. Зоран Мазнејков – за особен  придонес во областа на музичката 
уметност 

5. Стојан Витанов - за особен придонес  во афирмација на 
општината надвор од границите 

6. Биљана Гунова- за особен придонес во областа на образование 
и култура 

II 

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од 
посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, постхумно 
се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици”  за животно дело во 2018 година на: 
 Благој Истатов –   за особен придонес во областа на спортот. 
 

Наградата за животно  дело се состои од диплома, плакета, бронзен 
медал и парични средства во износ од четири просечни нето  плати 
исплатени во Република Македонија во претходната  година. 
           Годишната награда на физички лица се состои од диплома, плакета и 
парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во 
Република Македонија во претходната година. 

Наградата на правни лица се состои  од  диплома,  плакета и бронзен 
медал. 

III 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен гласник на Општина Струмица” 

 

 

Бр. 08-8930/16                                   Комисија за општествени дејности 

30.11.2018 год.                                  при Совет на општина Струмица  
С т р у м и ц а                                               П р е т с е д а т е л, 

                          Александар Ненчев с.р. 
 

......................................... 
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341. 

 Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина 
Струмица,  на ден 30.11.2018 година донесе 

 

О д л у к а  
 за доделување награди  по распишаниот 

 награден Конкурс за литературни творби ( поезија),  
 посветени на градот  Струмица 

 

Член 1  
            Наградите  се доделуваат во три категории и тоа: 
 

 Во категорија- основни училишта; 
 Во категорија – средни училишта;  
 Во категорија – возрасни творци. 
 

 Наградите во категорија основни училишта и категорија-средни 
училишта се диплома - материјални во книги, а наградите во категорија – 

возрасни творци се диплома и парични средства и тоа: 
 

 Прва награда во  категорија возрасни творци 6000 денари; 
 Втора награда во категорија возрасни творци 4000 денари; и 

 Трета награда во категорија возрасни творци 2000 денари. 
I 

  

 Во категоријата – основни училишта од 6-9 одд.  
 

           Со прва награда се наградува: Ивана Милева ученичка од 6 
одделение во ООУ „Видое Подгорец“- Струмица. 
         Со втора награда се наградува:Тиме Крстев ученик од 9 одделение 

во ООУ „Видое Подгорец“-Струмица. 
             Со трета награда се наградува: Дијана Георгиева ученичка од 8 
одделение во ООУ„Гоце Делчев“ с.Вељуса. 
 

II 

          Во категоријата – средни училишта 

            

           Со прва награда: Александра Атанасова ученичка од 2 година во 
СОУ„Јане Сандански“-Струмица. 
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III 

 

Во категоријата – возрасни творци  

 

 

 Со прва награда: Емилија  Карафилоска од Охрид 

Со втора награда: Наташа Цонева Лазаревска, професор 
ООУ„Никола Вапцаров“-    Струмица. 

Со трета награда: Славица Цветкова од Кочани. 

 

 

Член 2 

 

          Наградите ќе се доделат во Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица. 

 

 

 

Член 3 

 

        Одлуката стапува во сила  со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен  гласник на општина Струмица” . 
 

 

Бр. 08-8930/17                                   Комисија за општествени дејности 

30.11.2018 год.                                  при Совет на општина Струмица  
С т р у м и ц а                                               П р е т с е д а т е л, 

                          Александар Ненчев с.р. 
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