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деветто одделение во учебната 2019/2020
година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица .
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделение во учебната 2019/2020
година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица .
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение во учебната 2019/2020
година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица ..
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88

89

89

90

91

91

92

92

27.09.2019 год.
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441. Заклучок за давање позитивно мислење

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

за реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија со
учениците од шесто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица ..........................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение во
на ООУ
учебната 2019/2020 година
„Сандо Масев“ Струмица ..........................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто
одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица ...........................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш ..............................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија со
учениците од шесто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш ..................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш ................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто
одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш .................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино ...........................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата за
изведување на дводневна екскурзија со
учениците од шесто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино ... ......................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на
Програмата за
изведување на тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино ..........................
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451. Заклучок за давање позитивно мислење за

реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделение во учебната 2019/2020
година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино ..

93

452. Заклучок за давање позитивно мислење за

реализација на Програмата за кампување
со
со учениците од шесто до девето
одделение во учебата 2019/2020 година
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино ..................

94

99

99

453. Заклучок за давање позитивно мислење за

реализација на Програмата за зимување
со учениците од шесто до девето
одделение во учебната 2019/2020 година
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино .................. 100

94

454. Заклучок за давање позитивно мислење за

95

455.

95

456.

96

457.

96

458.

97

459.

98

460.

98

реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение во учебната 2019/2020
година
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле ...........................................................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија со учениците од
шесто одделение во учебната 2019/2020
година
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле ...........................................................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија со учениците од
деветто одделение од деветто одделение
во учебната 2019/2020 година на ООУ
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиле .......................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение од деветто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково ...........................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија со учениците од
шесто одделение од деветто одделение во
учебната 2019/2020 година
на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково .........................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија со учениците од
деветто одделение во учебната 2019/2020
година
на
ООУ „Герас Цунев“
Просениково ...................................................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделениео учебната 2019/2020
година
на
ООУ „Герас Цунев“
Просениково ..............................................
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343.
Врз основа на член 19-а став 4,
член 23 и член 24 од Законот за јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 35/19)) и член 39
став 1 алинеја 9 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Одлука
за избор на директор на Јавното
претпријатие за комунални дејности
„Комуналец“ Струмица
Член 1
За
директор
на
Јавното
претпријатие за комунални дејности
„Комуналец“ Струмица се избира Зоран
Ѓоргиев од Струмица, сметано од
23.09.2019 година.
Член 2
Директорот се избира со мандат
од 4 (четири) години.
Член 3
За уредување на односите со
Јавното претпријатие, ќе биде склучен
договор помеѓу Градоначалникот на
општина Струмица и директорот на
Јавното претпријатие, со кој ќе бидат
утврдени правата, одговорностите и
овластувањата согласно Закон.
Член4
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.09-6776/6
Општина Струмица
20.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
344.
Врз основа на член 34 од Законот
за културата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03,
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и
11/18) и член 39 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19) Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 20

27.09.2019 год.

Решение
за именување вршител на должност
директор на Општинската установа
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица
1. За вршител на должноста
директор на Општинската установа Дом за
деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица“
се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ,
дипломиран технолог од Ново Село.
2.
Вршителот
на
должноста
директор
се
именува
сметано
од
11.09.2019 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл. гласник на Општина Струмица“.
Бр.09-6824/1
Општина Струмица
10.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства за пополнување на работни
места согласно Годишниот план за
вработување во општинската
администрација на Општина Струмица за
2020 година
Се објавува Одлуката за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства за пополнување на работни
места согласно Годишниот план за
вработување
во
општинската
администрација на Општина Струмица за
2020 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7242/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

27.09.2019 год.

бр. 20

345.
Врз основа на член 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18
и 198/18 и 143/19), 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 25.09.2019
година, донесе:
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства за пополнување
на работни места согласно Годишниот
план за вработување во општинската
администрација на Општина Струмица
за 2020 година
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за
вработување
во
општинската
администрација на Општина Струмица за
2020 година, број 09-6558/1 од 30.08.2019
година;
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7242/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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“ бр4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
субвенционирање на дел од надоместокот
за приклучување на дистрибутивниот
гасоводен систем
Се
објавува
Одлуката
за
субвенционирање на дел од надоместокот
за приклучување на дистрибутивниот
гасоводен систем, донесена на седницата

Службен гласник на општина Струмица

стр. 7

на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7243/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
346.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Mакедонија” 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Oдлука
за субвенционирање на дел од
надоместокот за приклучување на
дистрибутивниот гасоводен систем
Член 1
Со оваа Одлука се субвенционира
дел од надоместокот за „Стандарден
приклучок на дистрибутивниот гасоводен
систем на ЈПЕД „Срумица-гас“ Струмица,
во износ од 100 ЕУР во денарска
противвредност по домаќинство, но
најмногу до 50 приклучоци, според
принципот прв дојден прв услужен.
Член 2
Субвенционирањето
ќе
се
изврши преку ЈПЕД „Струмица – Гас“
Струмица, а средствата ќе се обезбедат
од Буџетот на општина Струмица
Програмата JL- Други комунални услуги.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-7243/1 Совет на општина Струмица
27.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отстапување на товарно моторно возило
со специјална намена на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
отстапување на товарно моторно возило
со
специјална
намена
на
ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7244/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
347.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Mакедонија” 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Одлука
за отстапување на товарно моторно
возило со специјална намена на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица
Член 1
Товарното моторно возило со
специјална намена (подигање на возила –
пајак со дигалка), со регистарски број SR
3803 AD, Марка IVECO, Тип ML 120 EI
17/37,
број
на
шасија
ZCFA1EC0202509151,
година
на
производството 2007, сила на моторот во
KW 125, зафатнина на моторот 3920,
места за седење 3, боја на каросерија
BELA/01,
SINA/90,
сопственост
на
Општина Струмица, се отстапува без
надомест на трајна сопственост на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица.
Член 2
Примопредавањето на моторното
возило опишано во член 1
од оваа
Одлука, ќе се изврши од комисија од три
члена формирана од Градоначалникот на
општина Струмица, од кои двајца од
Општина Струмица и еден од ЈП
„Паркиралишта –Струмица“ Струмица.

бр. 20

27.09.2019 год.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7244/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на Маре
Вангелова од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Маре
Вангелова од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7245/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
348.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на Маре
Вангелова од Струмица
Член 1
На Маре Вангелова од Струмица,
ул. „Јајце“ бр. 13 и се доделува парична
помош во вкупен нето износ 100.000,00
денари, како помош во санирање на штета
настаната од пожар.

27.09.2019 год.

бр. 20
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Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2019 година и да се
трансферираат
на
доставена
трансакциска сметка.

Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2019 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“.

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

Бр.08-7245/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Бр.08-7246/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на Дарко
Митев од с.Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Дарко
Митев од с.Вељуса, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7246/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
349.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Дарко Митев од с. Вељуса
Член 1
На Дарко Митев од с.Вељуса, му
се доделува парична помош во вкупен
нето износ од 100.000,00 денари, како
помош во санирање на штета настаната
од пожар.

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на Верица
Ристова од Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Маре
Вангелова од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Општина Струмица
Бр.09-7247/2
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
350.
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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Верица Ристова од Струмица
Член 1
На Верица Ристова од Струмица,
ул. „Јајце“ бр. 15 и се доделува парична
помош во вкупен нето износ од 100.000,00
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денари, како помош во санирање на штета
настаната од пожар.
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2019 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.08-7247/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 1040 КО
Добрејци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1040 КО Добрејци, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр. 09-7248/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
351.
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

бр. 20

27.09.2019 год.

Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1040 КО
Добрејци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.
1040 КО Добрејци, во сопственост на
лицето Панче Багаров.
Објектот на КП бр.1040 КО
Добрејци, според УПС за с. Добрејци. се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Панче Багаров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-7248/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 1900 КО
Габрово
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1900 КО Габрово, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр. 09-7249/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................

27.09.2019 год.

бр. 20
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица

352.
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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7250/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1900 КО
Габрово

353.
Врз основа на член 28 став 3 од
средното
образование
Законот
за
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15 и 145/15, 30/16, 127/16, 67/17
и 64/18) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1900
КО Габрово, во сопственост на лицето
Ѓорѓе Стаменов.
Објектот на КП бр.1900 КО
Габрово, според УПС за с. Габрово, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Ѓорѓе Стаменов.

Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелка со помал број на ученици во
Средното општинско училиште „Јане
Сандански“ Струмица

.Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-7249/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

стр. 11
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Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2019/2020 година во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица и тоа:
една паралелка во прва година за
гимназиско образование на македонски
наставен јазик со 13 ученици;
една паралелка во прва година за
гимназиско образование на македонски
наставен јазик со 14 ученици;
една паралелка во прва година за
гимназиско образование на македонски
наставен јазик со 18 ученици;
една паралелка во прва година за
гимназиско образование на македонски
наставен јазик со 22 ученици и

Стр. 12
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“

Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2019/2020 година во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица и тоа:

Бр.08-7250/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7251/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
354.
Врз основа на член 28 став 3 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15 и 145/15, 30/16, 127/16, 67/17
и 64/18) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

27.09.2019 год.

Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште со
ученички дом „Димитар Влахов“
Струмица

три паралелки во прва година за
гимназиско образование на македонски
наставен јазик со по 23 ученици.

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

бр. 20

-

-

-

-

-

една паралелка во прва година за
образовен профил/квалификација профил
агротехничар од земјоделско ветеринарна
струка/сектор, техничко образование на
македонски наставен јазик со 11 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
техничар
за
фитомедицина
од
земјоделско ветеринарна струка/сектор,
техничко образование на македонски
наставен јазик со 18 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
техничар
за
фитомедицина
од
земјоделско ветеринарна струка/сектор,
техничко образование на македонски
наставен јазик со 17 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен профил/квалификација пекар
од хемиско- технолошка струка/сектор,
техничко образование на македонски
наставен јазик со 7 ученици и
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
прехрамбен
техничар
од
хемискотехнолошка
струка/сектор,
техничко
образование на македонски наставен јазик
со 20 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“
Бр.08-7251/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7252/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
355.
Врз основа на член 28 став 3 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15 и 145/15, 30/16, 127/16, 67/17
и 64/18) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште „Никола
Карев“ Струмица
Член 1

-

-

Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2019/2020 година во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица и тоа:
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
техничар за моделирање на облека од
текстилно
кожарска
струка/сектор,
техничко образование на македонски
наставен јазик со 20 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација

-

-

-

-

стр. 13

инсталатер
за
цевкини
водоводи/
инсталатер за греење и климатизација од
машинска
струка/сектор,
техничко
образование на македонски наставен јазик
со 8 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
електромеханичар
за
компјутерска
техника и технологија од електротехничка
струка/сектор, техничко образование на
македонски наставен јазик со 12 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
електромеханичар од електротехничка
струка/сектор, техничко образование на
македонски наставен јазик со 16 ученици;
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
градежен техничар од градежно геодетска
струка/сектор, техничко образование на
македонски наставен јазик со 14 ученици;
и
една паралелка во прва година за
образовен
профил/квалификација
техничар за мебел и ентериер од шумскодрвопреработувачка
струка/сектор,
техничко образование на македонски
наставен јазик со 18 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“
Бр.08-7252/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Видое Подгорец“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

основно училиште „Видое Подгорец“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7253/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
356.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Видое Подгорец“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Видое
Подгорец“ Струмица и тоа:
−
−
−
−
−
−
−
−

пет паралелки во II одделение со 107
ученици;
три паралелки во III одделение со 83
ученици;
пет паралелки во IV одделение со 114
ученици;
чeтири паралелки во V одделение со 95
ученици;
пет паралелки во VI одделение со 106
ученици;
пет паралелки во VII одделение со 112
ученици;
пет паралелки во VIII одделение со 74
ученици; и
пет паралелки во IX одделение со 86
ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“, a ќе се

бр. 20

27.09.2019 год.

применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7253/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Никола Вапцаров“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Никола Вапцаров“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7254/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
357.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Никола Вапцаров“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Никола
Вапцаров“ Струмица и тоа:

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

1. ООУ„Никола Вапцаров“ Струмица:
− четири паралелки во II одделение со 115
ученици;
− четири паралелки во III одделение со 104
ученици;
− четири паралелки во IV одделение со 103
ученици;
− четири паралелки во V одделение со 95
ученици;
− пет паралелки во VI одделение со 102
ученици;
− пет паралелки во VII одделение со 99
ученици;
− четири паралелки во VIII одделение со 79
ученици; и
− четири паралелки во IX одделение со 89
ученици.
−
−
−

2. Во ПУ с. Градско Балдовци:
една паралелка во I одделение со 6
ученици;
една комбинирана паралелка во II-IV со 15
ученици; и
една комбинирана паралелка во III-V со 12
ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“,a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7254/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Maршал Тито“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското

стр. 15

основно
училиште
„Маршал
Тито“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7255/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
358.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Маршал
Тито“ Струмица и тоа:
1. Во ООУ „Маршал Тито“ Струмица:
− две паралелки во I одделение со 30
ученици (македонски наставен јазик);
− две паралелки во II одделение со 34
ученици (македонски наставен јазик);
− две паралелки во III одделение со 38
ученици (македонски наставен јазик);
− две паралелки во IV одделение со 32
ученици (македонски наставен јазик);
− две паралелки во V одделение со 33
ученици (македонски наставен јазик);
− четири паралелки во VI одделение со
78 ученици (македонски наставен
јазик);
− четири паралелки во VII одделение со
62 ученици (македонски наставен
јазик);
− четири паралелки во VIII одделение со
64 ученици (македонски наставен
јазик);
− четири паралелки во IX одделение со
58 ученици (македонски наставен
јазик); и

Стр. 16

−

Службен гласник на општина Струмица

Две паралеки во II одделение со 46
ученици (турски наставен јазик).

2. Во ПУ с. Рич:
− една комбинирана паралелка во I, II и
III
одделение со 19 ученици
(македонски наставен јазик);
− една паралелка IV одделение со 3
ученици (македонски наставен јазик); и
− една паралелка V одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик).
3. ПОУ с. Попчево:
- една комбинирана паралелка во II и III
одделение со 2 ученици (македонски
наставен јазик).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“,a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7255/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Сандо Масев“
Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно
училиште
„Сандо
Масев“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7256/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

бр. 20

27.09.2019 год.

359.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за давање
согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Сандо Масев“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Сандо
Масев“ Струмица и тоа:
1. Во ОУ „Сандо Масев“ Струмица,
- две паралелки во III одделение со
37 ученици (македонски наставен
јазик);
- една паралелка во IV одделение
со
10
ученици
(македонски
наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со
20 ученици (македонски наставен
јазик);
- пет паралелки во VI одделение со
90 ученици (македонски наставен
јазик);
- четири
паралелки
во
VII
одделение
со
77
ученици
(македонски наставен јазик);
- пет паралелки во VIII одделение
со
89
ученици
(македонски
наставен јазик);
- четири паралелки во IX одделение
со
78
ученици
(македонски
наставен јазик);
2. Во ПУ с. Баница,
- две паралелки во II одделение со
32 ученици;
- една паралелка во V одделение
со 21 ученици;
- една паралелка во VII одделение
со 15 ученици;
- една паралелка во VIII одделение
со 23 ученици;
- една паралелка во IX одделение
со 12 ученици;

27.09.2019 год.

-

-

3.Во ПУ с. Добрејци:
една паралелка во I
со 7 ученици;
една паралелка во II
со 14 ученици;
една паралелка во III
со 8 ученици;
една паралелка во IV
со 13 ученици; и
една паралелка во V
со 9 ученици.
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одделение
одделение
одделение
одделение
одделение

4. Во ПУ с. Водоча,
една паралелка од I-II одделение
со 3 ученици; и
една
паралелка
од
III-IV
одделение со 3 ученици.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“,a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7256/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7257/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
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360.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш и тоа:

-

1. Во ООУ „Даме Груев“ Куклиш:
една паралелка во II одделение со 17
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во III одделение со 19
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во IV одделение со 17
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во V одделение со 20
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во VI одделение со 18
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во VII одделение со 31
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во VIII одделение со 29
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелки во IX одделение со 23
ученици (македонски наставен јазик);
2. Во ПУ с. Костурино:

-

една паралелка во I одделение со 6
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во II одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во III одделение со 6
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во IV одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во V одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во VI одделение со 7
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелкa во VII одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик);
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една паралелкa во VIII одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик); и
- една паралелкa во IX одделение со 5
ученици (македонски наставен јазик);
3. Во ПООУ „Даме Груев“ Раборци:
- една комбинирана паралелкa во II, IV
и V одделение со 5 ученици;
4. Во ПООУ „Даме Груев“ Свидовица:
- една комбинирана паралелка I-III-V
одделение со 12 ученици; и
- една комбинирана паралелки II и IV
одделение со 7 ученици.
5.Во ПООУ „Даме Груев“ Дорломбос:
- една паралелка во III одделение со 1
ученик; и
5.Во ПООУ „Даме Груев“ Мемешли:
- една паралелка во IV одделение со 1
ученик.
-

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“, a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7257/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Маршал Тито“
Муртино
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно
училиште
„Маршал
Тито“
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7258/2
Општина Струмица
27.09.2019 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...............................
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361.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Муртино
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици
за учебната 2019/2020 година во
Општинското основно училиште „Маршал
Тито“ Муртино и тоа:
1.Во ООУ „Маршал Тито“ Муртино:
- една паралелка во I одделение со 11
ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во II одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во III одделение со 18
ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во IV одделение со 19
ученици (македонски наставен јазик);
- една паралелка во V одделение со 12
ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во VI одделение со 54
ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во VII одделение со 50
ученици (македонски наставен јазик);
- три паралелки во VIII одделение со 47
ученици (македонски наставен јазик); и
- три паралелки во IX одделение со 48
ученици (македонски наставен јазик);
2. Во ПУ с. Банско:
-

-

една паралелка во I одделение со 18
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во III одделение со 15
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во IV одделение со
22 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелка во V одделение со 14
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во V одделение со 20
ученици (турски наставен јазик);

27.09.2019 год.

-

-
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4. Во ПУ с. Сачево:
една комбинирана паралелка во I и III
одделение со 9 ученици (македонски
наставен јазик);
една паралелка во IV одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик); и
една паралелка во V одделение со 3
ученици (македонски наставен јазик).

5. Во ПУ с. Габрово,
- една паралелка во III одделение со 1
ученици (македонски наставен јазик); и
- една паралелка во IV и V одделение
со 2 ученици (македонски наставен
јазик).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“,a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7258/1Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Св.Кирил и Методиј“
Дабиле
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7259/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
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362.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Свети
Кирил и Методиј“ Дабиле
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Свети
Кирил и Методиј“ Дабиле и тоа:
-

една паралелка во I одделение со
ученици;
една паралелка во II одделение со
ученици;
една паралелка во III одделение со
ученици;
една паралелка во IV одделение со
ученици;
една паралелка во V одделение со
ученици;
една паралелка во VI одделение со
ученици;
една паралелка во VII одделение
15 ученици;
две паралелки во VIII одделение со
ученици; и
една паралелка во IX одделение со
ученици.

15
18
19
14
14
16
со
16
17

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“, a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7259/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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 ,
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21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Герас Цунев“
Просениково
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно
училиште
„Герас
Цунев“
Просениково, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7260/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
363.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Герас
Цунев“ Просениково
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
Општинското основно училиште „Герас
Цунев“ Просениково и тоа:
- две паралелки во I одделение со 30
ученици;
- две паралелки во II одделение со 22
ученици;
- две паралелки во III одделение со 23
ученици;
- две паралелки во IV одделение со 33
ученици;
- две паралелки во V одделение со 25
ученици;
- три паралелки во VI одделение со 46
ученици;
- три паралелки во VII одделение со 37
ученици;
- три паралелки во VIII одделение со 24
ученици; и
- три паралелки во IX одделение со 23
ученици.

бр. 20
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“, a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7260/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за формирање нa паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса
Се објавува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7261/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
364.
Врз основа на член 53 и член 183
од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 44/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Гоце
Делчев“ Вељуса
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната
2019/2020
година
во
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Општинското основно училиште „Гоце
Делчев“ Вељуса и тоа:
- една паралелка во I одделение со 6
ученици;
- една паралелка во II одделение со 5
ученици;
- една паралелка во III одделение со 8
ученици;
- една паралелка во IV одделение со 10
ученици;
- една паралелка во V одделение со 2
ученици;
- една паралелка во VI одделение со 6
ученици;
- една паралелка во VII одделение со 3
ученици;
- една паралелка во VIII одделение со 5
ученици; и
- една паралелка во IX одделение со 3
ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“,a ќе се
применува по добивањето на позитивно
мислење
од
Министерството
за
образование и наука.
Бр.08-7261/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на
општина Струмица донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на
Општина Струмица за 2019/2020 година
Се објавува Програмата за работа
во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на
општина Струмица за 2019/2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр. 08-7262/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
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365.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02), член
99 од Законот за
градежно земјиште
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.15/15, 98/15, 226/15, 31/16,
142/16, 190/16) 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, 8/18 16/19), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе:
Програма
за работа во областа на
располагањето со градежно земјиште
во сопственост на Република Северна
Македонија на подрачјето на општина
Струмица за 2019/2020 година
I.Општ дел
Градежно земјиште е земјиштето
што
е планирано и опфатено
со
урбанистички план, урбанистичко-планска
документација,
урбанистичко-проектна
документација, општ акт или проект за
инфраструктура.
Градежното земјиште може да
биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште
е земјиште на кое е изграден објект од
траен карактер и земјиштето што служи за
редовна употреба на објектот во граници
на градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е
земјиште
опремено
со
комунална
инфраструктура, додека неуредено е
земјиште
на
кое
нема
изграедно
комунална инфраструктура.
Градежна парцела е дел од
градежно земјиште чиишто граници се
утврдени
со
урбанистички
план,
урбанистичко
планска
документација,
урбанистичко-проектна
документација,
општ акт или проект за инфраструктура
предвидени со Законот за просторно и
урбанистичко планирање. Градежната
парцела може да се состои од една или од
повеќе катастарски парцели или од
делови на катастарски парцели.
Градежното земјиште може да
биде во сопственост на Република
Северна Македонија, во сопственост на
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, во сопственост на, јавните
претпријатија, акционерски друштва и
други субјекти основани од Владата на
Република
Северна
Македонија
и
Собранието на Република Северна
Македонија и во сопственост на домашни
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и странски физички и правни лица, под
услови утврдени со закон.
Со
градежното
земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија, во име на Република Северна
Македонија
управува
Владата
на
Република Северна Македонија.
Градежното
земјиште
во
сопственост на Република Северна
Македонија може да се отуѓи, да се даде
под долготраен закуп, под краткотраен
закуп, да се разменува, да сe заснова
право на стварна службеност, да се даде
на трајно користење, да се пренесе
правото на сопственост и на него да се
востановат други стварни права, на начин
и под услови утврдени со закон.
Постапките за отуѓување и давање
под долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште и за засновање на
право на стварна службеност на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија, во име на Република Северна
Македонија
ги
водат
општините,
општините во градот Скопје и градот
Скопје, секоја на своето подрачје
утврдено со закон, освен постапката за
отуѓување
на
градежно
земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија за потребите на дипломатскоконзуларните претставништва за изградба
на дипломатско-конзуларни објекти и
постапката за отуѓување и давање под
долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште кое се наоѓа на
подрачје на две или повеќе општини.
II.Потреба
Програмата:

од

донесување

на

Општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје можат да ги вршат
работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република
Северна
Македонија,
доколку
ги
исполнуваат следниве услови:
- да имаат изготвено и усвоено
едногодишна програма за работа во
областа на располагањето со градежното
земјиште сопственост на Република
Северна
Македонија,
- да имаат потребен број на вработени
лица
кои
поседуваат
овластување,
- да имаат формирано Комисија за
спроведување на постапки за јавно
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наддавање
и
- да имаат воспоставено електронски
систем за јавно наддавање на градежно
земјиште сопственост на Република
Северна Македонија.
Постапките за отуѓување, давање
под долготраен и краткотраен закуп,
давање на право на трајно користење,
пренесување на право на сопственост,
засновање
на
право
на
стварна
службеност и склучување на договори за
отуѓување и договори за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија
се
спроведуваат
во
електронска форма, преку информациски
систем.
III. Предмет на Програмата:
Предмет
на
Програмата
е
менаџирање со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна
Македонија што се наоѓа на подрачјето на
Општина Струмица, опредлено следните
стратешки, развојни и плански документи
донесени на локално ниво:
- Генерален урбанистички план на Град
Струмица за плански период од 2006
до 2020 год.
- Урбанистички планови за населените
места
- Програма
за
изработка
на
урбанистички планови
IV.Цели на Програмата
Обезбедување на услови за
социо-економски развој на општината,
преку овозможување на просторни услови
за развој.
Заинтересираните правни лица и
граѓани, преку реализацијата на оваа
програма можат да обезбедат градежно
неизградено земиште за
изградба на
нови простори за вршење на дејност. Со
тоа ќе придонесат за натамошен развој на
Општината, користење на локалните
ресурси и вработување на лица, а со тоа
и обезбедување на подобри услови за
живеење.
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V.Податоци за градежните парцели со графички прилози и
одбележани
градежни парцели што се предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:
1. Информации за градежна парцела: 1.27 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП1.27
2559
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1848.0 м2
809.3 м2
1900 м2
43 %
19
61,00 мкд
112.728,00 мкд
10 мкд/ м2
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2. Информации за градежна парцела: 2.5 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП2.5
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок
19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2,Д2,(30%)
10.2 м
П+2
1572.0 м2
879.9 м2
1850 м2
56 %
19
61,00 мкд
95.892,00 мкд
10 мкд/ м2
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3 Информации за градежна парцела: 2.6 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
ГП2.6
Број на катастарска парцела
2561
Катастарска општина
Дабиља
зона
Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена
Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена
Б1,Б2,Д2,(30%)
Висина на хоризонтален венец
10.2 м
(макс.)
Катност
П+2
Површина на парцела
1160.2 м2
Површина за градење
612.4 м2
Бруто развиена површина
1250 м2
Процент на изграденост %
47 %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
13
Почетна цена по која се оттуѓува
61,00 мкд
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
70.772,20 мкд
Висината на минималниот чекор на
10 мкд/ м2
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште
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4. Информации за градежна парцела: 2.10 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП2.10
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан
Блок 19
Г – Производство и
дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1695.6 м2
961.7 м2
2000 м2
56 %
20
61,00 мкд
130.431,60 мкд
10 мкд/ м2
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5. Информации за градежна парцела: 2.11 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП2.11
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1767.7 м2
1049.9 м2
2200 м2
49 %
22
61,00 мкд
107.829,70 мкд
10 мкд/ м2
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6. Информации за градежна парцела: 53.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 53.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2,Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2307 м2
1561 м2
4153 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
140.727,00 мкд
10 мкд/ м2
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7. Информации за градежна парцела: 54.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 54.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2,Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
3022 м2
2076 м2
5440 м2
60 %
1.8
54
61,00 мкд
184.342,00 мкд
10 мкд/ м2

стр. 29

Стр. 30

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

8. Информации за градежна парцела: 55.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 55.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2882 м2
1930 м2
5188 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
175.802,00 мкд
10 мкд/ м2

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр. 31

9. Информации за градежна парцела: 56.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 56.3.I
6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан Блок
3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2872 м2
2241 м2
5170 м2
55 %
1.8
52
61,00 мкд
175.192,00 мкд
10 мкд/ м2

Стр. 32

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

10. Информации за градежна парцела: 61.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 61.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2934 м2
1876 м2
5281 м2
58 %
1.8
52
61,00 мкд
178.974,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

11. Информации за градежна парцела: 41.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 41.3.1
Дел од КП 6511 и 6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2760 м2
1905 м2
4968 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
1680,360,00
10 мкд/ м

стр. 33

Стр. 34

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

12. Информации за градежна парцела: 42.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 42.3.1
Дел од КП 6511 и 6512/1
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2754 м2
1657 м2
4957 м2
60 %
1.8
52
61,00 мкд
167,994,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

13. Информации за градежна парцела: 58.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 58.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2094 м2
1129 м2
3769 м2
60 %
1.8
48
61,00 мкд
127734,00
10 мкд/ м

стр. 35

Стр. 36

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

14. Информации за градежна парцела: 59.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 59.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
4506 м2
3093 м2
8281 м2
44 %
1.8
58
61,00 мкд
280,966,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

15. Информации за градежна парцела: 60.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 60.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
3339 м2
1471 м2
6010 м2
64 %
1.8
58
61,00 мкд
203,679,00
10 мкд/ м
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Стр. 38

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

16. Информации за градежна парцела: 62.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 62.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2106 м2
1221 м2
3791 м2
67 %
1.8
50
61,00 мкд
128,466,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

17. Информации за градежна парцела: 63.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 63.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
3984 м2
2661 м2
7171 м2
47 %
1.8
58
61,00 мкд
243,024,00
10 мкд/ м

стр. 39

Стр. 40

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

18. Информации за градежна парцела: 71.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 71.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
1970 м2
1085 м2
3546 м2
54 %
1.8
50
61,00 мкд
120,170,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

19. Информации за градежна парцела: 17.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 17.3.1
6514/12
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2059 м2
1319 м2
3206 м2
60 %
1.8
32
61,00 мкд
125.599,00
10 мкд/ м

стр. 41

Стр. 42

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

20. Информации за градежна парцела: 18.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 18.3.1
6514/13
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2301 м2
1527 м2
4142 м2
60 %
1.8
41
61,00 мкд
140.36100
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

21. Информации за градежна парцела: 19.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 19.3.1
6514/14
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
2318 м2
1528 м2
4172 м2
60 %
1.8
42
61,00 мкд
141.398,00
10 мкд/ м

стр. 43

Стр. 44

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

22. Информации за градежна парцела: 30.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 30.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
3260 м2
1781 м2
5868 м2
60 %
1.8
59
61,00 мкд
198.860,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

23. Информации за градежна парцела: 31.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 31.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
1592 м2
896 м2
2866 м2
60 %
1.8
29
61,00 мкд
97.112,00
10 мкд/ м

стр. 45

Стр. 46

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

24. Информации за градежна парцела: 32.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 32.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
3217 м2
2103 м2
5791 м2
52 %
1.8
58
61,00 мкд
196.237,00
10 мкд/ м

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

25. Информации за градежна парцела: 33.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 33.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот процес
Во зависност од технолошкиот процес
1959 м2
913 м2
3526 м2
60 %
1.8
35
61,00 мкд
119.499,00
10 мкд/ м
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

26. Информации за градежна парцела: 36-6 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.

ГП 36-6
7034/14
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
Б2 –комерцијални и деловни намени
Б2 –големи трговски единици
Б3, Б4,по 10%и В3,20% вкупно 40%
16,0 м
П+4
14779,53 м2
11500,43 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
821
3000,00 мкд

Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

300 мкд/ м

44,338,590,00

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

27. Информации за градежна парцела: 36-7 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.

ГП 36-7
7034/16
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
Б2 –комерцијални и деловни намени
Б2 –големи трговски единици
Б3, Б4,по 10%и В3,20% вкупно 40%
16,0 м
П+4
8774,40 м2
6346 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
821
3000,00 мкд

Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

300 мкд/ м

26,323,200,00
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

28. Информации за градежна парцела: 37-3 УБ 37 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.

ГП 37-3
7034/4
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А3 –групно домување
Б1 10%и В2 10% вкупно 20%
16,0 м
П+4
14,938,05 м2
8540,69 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
/
61,00 мкд

Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

10 мкд/ м

911,221,00

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

29. Информации за градежна парцела: 5 УБ 9 УЕ 6 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 5
6608/1
Струмица
Индустриска зона – агроберза Блок
9
Б – комерцијални и деловни намени
Б2 – големи трговски единици
агроберза
11,00 м
П+2
53.997,80 м2
24.299,00 м2
43.198,00 м2
45 %
0.8
/
900,00 мкд
48.598.020,00
90 мкд/ м

стр. 51
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

30. Информации за градежна парцела: УБ 18 УЕ 2 – Банско
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.

ГП
1064,1065,1066,1067,1068,1069
Банско
Спорт и рекреација
Д – зеленило и рекреација
Д3 – спорт и рекреација
По А.У.П.
По А.У.П.
По А.У.П.
3,30 ха
По А.У.П.
По А.У.П.
По А.У.П.
1.78
По А.У.П.
150,00 мкд

Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

15 мкд/ м

4.950.000,00

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр. 53

VI. Динамика на реализација
на Програмата

објавувањето во
„Службен гласник на
општина Струмица“.

Постапката за отуѓување и давање
под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Северна Македонија по пат на јавно
наддавање, се спроведува согласно со
законските одредби, со електронско јавно
наддавање, со претходно дадена објава
од страна на Комисијата за спроведување
на постапки за јавно наддавање во:
- два дневни весници кои се
издаваат
на
македонски
јазик,
а
излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата;
- еден дневен весник кој се издава
на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен од македонскиот јазик во
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје на чие подрачје сe наоѓа
градежното земјиште предмет на објавата,
а излегува најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата и во
“Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Со
цел
минимизирање
на
финансиските трошоци поврзани со
објавата на огласи за отуѓување, односно
давање под закуп на градежното земјиште
се предвидува градежните парцели што се
предмет на годишната Програма да се
објават во турнуси.
Секој турнус ќе опфати објава на
огласи за градежните парцели што се
наоѓаат во состав на одредни населени
места, урбани блокови или локалитети.
Динамиката на реализација ќе се одвива
согласно интересите и плановите на
реализација на Буџетот на општина
Струмица.

Бр. 08-7262/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………..

VII. Проценка на финансиските
приливи по основ на реализација на
Програмата
Финансиските приходи можат да
се предвидат според просечната пазарна
цена за метар квадратен градежно
земјиште и процентот на реализацијата на
програмата.
VIII. Преодни и завршни одредби
Програмата може да се изменува
и дополнува на начин и постапка иста по
која и се донесува. За спроведувањето на
оваа
Програма
надлежен
е
Градоначалникот на општина Струмица.
сила

IX. Оваа Програма влегува во
осмиот
ден
од
денот
на

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на член во
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица Гас“
Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на член во
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица Гас“
Струмица, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7263/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
366.
Врз основа на член 17 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе:
Решение
за разрешување и именување на член
во Управниот одбор на ЈПЕД
„Струмица Гас“ Струмица
1.
Од должноста член во
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица Гас“
Струмица, се разрешува Александар
Николов.
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2. За член во Управниот одбор
на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица, се
именува: Томе Марангозов, дипломиран
Правник од Струмица

Решение
за разрешување на член на Управниот
одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица

3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

1. Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради судир
на интереси со нова работна позиција, се
разрешува
Ванчо
Димитров,
како
претставник од Министерството за труд и
социјална политика.

Бр.08-7263/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување на член на Управниот одбор
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување на член на Управниот одбор
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7264/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
367.
Врз основа на член 114 став 8 и 13
и член 115 став 1 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, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 25.09.2019
година, донесе

2. Се задолжува ЈОУДГ „Детска
Радост“
Струмица
да
го
извести
Министерот за труд и социјална политика
за донесеното решение и да побара до
Советот на општина Струмица да се
предложи именување на нов член во
Управниот одбор.
3. Ова Решение влегува во сила
од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.08-7264/1Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
“Видое Подгорец“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор
на
ООУ
“Видое
Подгорец“
Струмица, донесено на седницата на
Советот на Општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр. 09-7265/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
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368.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

369.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Видое Подгорец“
Струмица

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Никола Вапцаров“
Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Марија Димитриева.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1.Од Училишниот одбор на ООУ
„Никола
Вапцаров“
Струмица,
се
разрешува претставникот на Општина
Струмица и тоа:
- Зоран Спасов.

Бр.08-7265/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
“Никола Вапцаров“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Никола Вапцаров“
Струмица, донесено на седницата на
Советот на Општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр. 09-7266/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7266/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претсeдател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.
Бр. 09-7267/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
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371.

Врз основа на
член 176 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Маршал Тито“ Струмица

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица

1.Од Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Венерка Ристовска.

1.Од Училишниот одбор на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Јанко Циев.

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7267/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.
Бр. 09-7268/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7268/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.
Бр. 09-7269/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

27.09.2019 год.

бр. 20
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372.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

стр. 57

373.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Ице Беличев.

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Кољо Клисаров.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7269/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
……………………………

Бр.08-7270/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:

Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино

Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Св.Кирил и Методиј “ Дабиле

Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.

Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ„Св.Кирил и Методиј “
Дабиле, донесено на седницата на
Советот на Општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.

Бр. 09-7270/2
27.09.2019 год.
Струмица

Бр. 09-7271/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.................................
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374.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

375.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на „Св.Кирил и Методиј “ Дабиле

Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Герас Цунев“
Просениково

1. Од Училишниот одбор на
„Св.Кирил
и
Методиј“ Дабиле,
се
разрешува
претставникот на Општина
Струмица и тоа:
- Атанас Филев.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7271/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.
Бр. 09-7272/2
Општина Струмица
27.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Славица Иванова.
2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7272/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Гоце Делчев“ Вељуса
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.
Бр.09-7273/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................
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376.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

377.
член 176 од
Врз основа на
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Решение
за разрешување на претставник на
Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООМУ „Боро Џони“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Гоце Делчев“ Вељуса, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Сузана Филева.

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Боро Џони“ Струмица, се разрешува
претставникот на Општина Струмица и
тоа:
- Марјан Стојанов.

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

2. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7273/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на Општина Струмица донесе:

Бр.08-7274/1 Совет на општина Струмица
27.09.2019 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 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за
разрешување на претставник на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООМУ
„Боро Џони“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во општинската
администрација на општина Струмица за
2020 година

Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООМУ „Боро Џони“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
25.09.2019 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
во
општинската
администрација на општина Струмица за
2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.

Бр. 09-7274/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

Бр.09-7275/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................

Стр. 60

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

378.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

379.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување во општинската
администрација на општина Струмица
за 2020 година

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2020 година

1.Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во општинската
администрација на општина Струмица за
2020 година бр.09-6558/1 од 30.08.2019
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7275/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………

1.
Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица за 2020 година
бр. 01-401/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7276/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за 2020 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7276/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ Струмица за 2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7277/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

27.09.2019 год.
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380.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица за
2020 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на Дом
за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица
за 2020 година бр. 01-99/1 од 12.09.2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7277/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПЕД „Струмица Гас“ за
2020 година

стр. 61

381.
Врз основа на член 37-е од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 25.09.2019
година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПЕД
„Струмица Гас“ Струмица за 2020
година
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ЈПЕД
„Струмица Гас“ Струмица за 2020 година
бр. 04-393/1 од 21.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7278/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства по Годишниот план за
вработување во ЈПЕД „Струмица Гас“
Струмица во 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
ЈПЕД
„Струмица
Гас“
Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства
по
Годишниот
план
за
вработување во ЈПЕД „Струмица Гас“
Струмица во 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Бр.09-7278/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................

Бр.09-7279/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................

Стр. 62
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382.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства по Годишниот
план за вработување во ЈПЕД
„Струмица Гас“ Струмица во 2020
година
1.
Се
дава
согласност
за
обезбедени финансиски средства по
Годишниот план за вработување во ЈПЕД
„Струмица Гас“ Струмица во 2020 година
бр.04-393/1 од 21.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7279/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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 на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 16 месец за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица за период 1-6
месец 2019 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7280/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

бр. 20

27.09.2019 год.

383.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица
за период I –VI месец за 2019 година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот за работа на ЈПКД Комуналец“
Струмица за период I-VI месец 2019
година, усвоен со Одлука на Управниот
одбор бр.02-5449/3 од 03.09.2019 год.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7280/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПKД „Комуналец“
Струмица за 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
на
ЈПKД
„Комуналец“
Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7281/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

384.
Врз основа на член 37-е од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 25.09.2019
година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПKД
„Комуналец“ Струмица за 2020 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2020 година бр.
01-5308/1 од 22.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7281/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства по Годишниот план за
вработување во ЈПКД „Комуналец“
Струмица во 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финасиски
средства
по
Годишниот
план
за
вработување
во
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица во 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7282/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
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385.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства по Годишниот
план за вработување во ЈПKД
„Kомуналец “ Струмица во 2020 година
1. Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства по Годишниот план
за вработување во ЈПКД „Комуналец“
Струмица во 2020 година бр. 01-5308/1 од
22.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7282/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУ „Јане
донесен
на
Сандански“
Струмица,
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7283/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

386.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

387.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица

1.
Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на СОУ „Јане Сандански“ Струмица
бр. 01-431/1 од 16.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7283/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на СОУУД „Димитар Влахов“
Струмица бр. 01-742/1 од 30.08.2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7284/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година во Ученички
дом при СОУУД „Димитар Влахов“
Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година во Ученички
дом при СОУУД „Димитар Влахов“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.

Бр.09-7284/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

Бр.09-7285/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица
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389.
388.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година во
Ученички дом при СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година во Ученички дом при СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица бр. 01-742/2
од 30.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7285/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУ
„Никола Карев“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на СОУ
„Никола Карев“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7286/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
СОУ „Никола Карев“ Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на СОУ „Никола Карев“ Струмица
бр. 04-530/1 од 21.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7286/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Видое Подгорец“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7287/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Стр. 66

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

390.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

391.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Видое Подгорец“
Струмица бр. 04-304/1 од 30.08.2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица бр. 01-467/1 од 19.08.2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7287/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

Бр.08-7288/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Никола Вапцаров“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Маршал Тито “ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Маршал Тито“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Бр.09-7288/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

Бр.09-7289/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

392.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Маршал Тито“ Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица
бр. 01-369/1 од 06.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7289/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Сандо Масев “ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7290/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
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393.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Сандо Масев“ Струмица
1.Се дава согласност на Годишни
от план за вработување за 2020 година на
ООУ „Сандо Масев“ Струмица бр. 01-576/1
од 29.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7290/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Даме Груев“ Куклиш
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7291/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................

Стр. 68

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

394.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

395.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Даме Груев“ Куклиш

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр.
04-255/1 од 15.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино бр.
04-256/1 од 19.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7291/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

Бр.08-7292/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Маршал Тито“ Муртино
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7292/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Св.Кирил и Методиј“ Дабиле
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Св.Кирил и Методиј“ Дабиле, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7293/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица
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396.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

397.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Дабиле

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле бр. 01-271/1 од 20.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7293/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Герас Цунев“ Просениково
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7294/2
Општина Струмица
27.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
..................................

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково
бр. 01-316/1 од 16.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7294/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на OОУ
„Гоце Делчев“Вељуса
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ „Гоце
Делчев“Вељуса, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.
Бр.09-7295/2
Општина Струмица
Градоначалник,
27.09.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

Стр. 70
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бр. 20

27.09.2019 год.

398.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

399.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.09.2019 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООМУ „Боро
Џони“- Струмица за 2020 година

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување за 2020
година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса бр.
04-177/1 од 19.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ООМУ
„Боро Џони Струмица за 2019 година бр.
01-184/1 од 19.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7295/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

Бр.08-7296/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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. /03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООМУ „Боро Џони“Струмица за 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООМУ „Боро Џони“Струмица за 2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7296/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски 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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Јане Сандански” Струмица во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7297/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

400.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на СОУ „Јане Сандански” Струмица во
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на СОУ „Јане Сандански“
Струмица во учебната 2018/2019 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Препорака бр. 09-451/4 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7297/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Јане Сандански”
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Струмица за учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7298/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
401.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Препорака бр. 09-451/3 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7298/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Стр. 72

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7299/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
402.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица
во учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на СОУУД „Димитар Влахов“
Струмица во учебната 2018/2019 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-740/4 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7299/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................

бр. 20

27.09.2019 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУУД „Димитар Влахов”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7300/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
403.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУУД „Димитар Влахов”
Струмица за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУУД „Димитар Влахов”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-740/3 од
30.08.2019 година.

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7300/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Никола Карев” Струмица во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7301/2 Општина Струмица
27.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
404.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

стр. 73

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на СОУ „Никола Карев” Струмица во
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица
во учебната 2018/2019 година, предложен
од Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 01-560/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7301/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Никола Карев” Струмица
за учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица
за учебната 2019/2020 година, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7302/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
405.
Врз основа на член 89-а од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999,
29/2002,
40/2003,
42/2003,
67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007,
81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011,
6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,
67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република

Стр. 74

Службен гласник на општина Струмица

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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на СОУ „Никола Карев”
Струмица за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Никола Карев”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 01-561/1 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7302/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7303/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................

бр. 20

27.09.2019 год.

406.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица во учебната 2018/2019 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-293/4 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7303/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7304/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр. 75

407.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

408.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица
во учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-293/3 од
30.08.2019 година.

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица во учебната 2018/2019 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 04-468/5 од
27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7304/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7305/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................

Бр.08-7305/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7306/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
.

Стр. 76

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

409.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

410.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Струмица во
учебната 2018/2019 година, со извештај
за самоевалуација

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 04-468/4 од
27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7306/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година, со извештај за
самоевалуација

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица
во учебната 2018/2019 година, предложен
од Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-441/4 од 30.08.2019 година,
со извештај за самоевалуација (2017-2019
год.) бр. 10-456/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7307/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната
2018/2019 година, со извештај за
самоевалуација, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.09.2019 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица
за учебната 2019/2020 година, донесенa
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Бр.09-7307/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................

Бр.09-7308/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр. 77

411.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

412.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито”
Струмица за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Сандо Масев” Струмица во
учебната 2018/2019 година, со
самоевалуација и извештај за
самоевалуација

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-441/3 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7308/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година, со самоевалуација и
извештај за самоевалуација

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица
во учебната 2018/2019 година бр. 01-575/2
од 29.08.2019 година со самоевалуација
бр. 01-575/1 од 29.08.2019 година и
извештај за самоевалуација бр. 01-575/2
од 29.08.2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7309/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната
2018/2019 година со самоевалуација и
извештај за самоевалуација, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица
за учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Бр.09-7309/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.................................

Бр.09-7310/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Стр. 78

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

27.09.2019 год.

413.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

414.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Сандо Масев”
Струмица за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Даме Груев” Куклиш во
учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Сандо Масев”
Струмица за учебната 2019/2020 година
бр. 01-572/1 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во
учебната 2018/2019 година, предложен од
Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-278/4 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7310/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната
2018/2019 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7311/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................

Бр.08-7311/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 „Даме Груев” Куклиш за
учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7312/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

27.09.2019 год.
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415.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

416.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш
за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Муртино во
учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за
учебната 2019/2020 година, предложена
од Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-278/3 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во
учебната 2018/2019 година, предложен од
Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-283/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7312/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Бр.08-7313/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година

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 2019/2020 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната
2018/2019 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино за
учебната 2019/2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.

Бр.09-7313/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

Бр.09-7314/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
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417.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито”
Муртино за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино
за
учебната
2019/2020
година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-284/1 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7314/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7315/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.................................

бр. 20

27.09.2019 год.

418.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 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 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиље во учебната 2018/2019 година,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-279/3 од
27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7315/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Св. Кирил и Методиј”
Дабиље за учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиље за учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7316/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

27.09.2019 год.

бр. 20
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419.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 26.09.2018 година, донесе

420.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020
година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Герас Цунев” Просениково во
учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиље за учебната 2019/2020 година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-279/4 од
27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7316/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Герас Цунев” Просениково во
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7317/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково
во учебната 2018/2019 година, предложен
од Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-334/5 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7317/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Герас Цунев”
Просениково за учебната 2019/2020
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково
за учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7318/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
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421.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково за учебната 2019/2020
година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково за учебната 2019/2020
година, предложена од Училишниот одбор
на училиштето со Одлука бр. 09-334/6 од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7318/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната
2018/2019 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7319/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

бр. 20

27.09.2019 год.

422.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во
учебната 2018/2019 година, предложен од
Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-183/3 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7319/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Гоце Делчев” Вељуса за
учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7320/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................

27.09.2019 год.

бр. 20
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423.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

424.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООУ „Гоце Делчев”
Вељуса за учебната 2019/2020 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООМУ „Боро Џони” Струмица во
учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса
за
учебната
2019/2020
година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-185/4 од
29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

1. Се усвојува Извештајот за
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во
учебната 2018/2019 година, предложен од
Училишниот одбор на училиштето со
Одлука бр. 09-199/2 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7320/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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
2018/2019 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната
2018/2019 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7321/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

Бр.08-7321/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
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 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица за
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7322/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
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425.
Врз основа на член 108 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма
за работа на ООМУ „Боро Џони”
Струмица за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица
за
учебната
2019/2020
година,
предложена од Училишниот одбор на
училиштето со Одлука бр. 09-199/3 од
29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7322/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2018 - август 2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот септември 2018 - август 2019
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
25.09.2019 година.
Бр.09-7323/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

бр. 20

27.09.2019 год.

426.
Врз основа на член 116 став 1
точка 2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18,
„Службен весник на Р.епублика Северна
Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 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
2018 - август 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот септември 2018 август 2019 година, предложен од
Управниот одбор на детската градинка со
Одлука бр. 02-429/1 од 13.09.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7323/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
учебната 2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
усвојување на Програмата за работа
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица
учебната 2019/2020 година, донесен

за
на
за
на

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7324/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
427.
Врз основа на член 116 став 1
точка 2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18,
„Службен весник на Р.епублика Северна
Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 25.09.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Програмата за
работа на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за учебната 2019/2020 година,
предложена од Управниот одбор на
детската градинка со Одлука бр. 02-431/1
од 13.09.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7324/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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,
8/18
и
16/19),
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 еднодневна
екскурзија за учениците од трето
одделение при ООУ „Видое Подгорец“
Струмица во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7325/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
428.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација
на
Програмата
за
реализација на еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната
2019/2020
година,
бр.08-303/1
од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7325/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7326/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
429.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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
2019/2020
година,
бр.08-303/1
од
30.08.2019 година.

бр. 20

27.09.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7326/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7327/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
430.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 година, донесе

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

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 2019/2020 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
2019/2020
година,
бр.08-303/1
од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7327/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7328/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
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431.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 гоина, 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 2019/2020 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
година,
бр.08-303/1
од
2019/2020
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”
Бр.08-7328/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
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донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7329/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
432.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926 од
15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 „Никола Вапцаров“ Струмица во
учебната 2019/2020 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
2019/2020
година,
бр.08-485/1
од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7329/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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. 5/2) 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,
8/18
и
16/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

бр. 20

27.09.2019 год.

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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7330/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
433.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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
2019/2020
година,
бр.08-485/2
од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7330/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7331/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
439.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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

2019/2020
година,
30.08.2019 година.
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бр.08-485/3

од

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7331/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7332/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
435.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 година, донесе
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Службен гласник на општина Струмица

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 2019/2020 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
2019/2020
година,
бр.08-485/4
од
30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7332/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Маршал Тито“
Струмица во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7333/2
Општина Струмица
27.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
436.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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

бр. 20

27.09.2019 год.

другите
слободни
активности
на
учениците од основните училишта (бр. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр. 08-446/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7333/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7334/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

437.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр. 08-448/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7334/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување на тридневна
екскурзија со учениците од деветто
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одделение при ООУ „Маршал Тито“
Струмица во учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7335/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
438.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од
15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр. 08-449/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7335/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

Стр. 92

Службен гласник на општина Струмица

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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7336/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
439.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр. 08-447/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7336/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

бр. 20

27.09.2019 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7364/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
440.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-574/4 од 29.08.2019 година.

27.09.2019 год.

бр. 20
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2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7364/ Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7337/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
441.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 година, донесе
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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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-574/1 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7337/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7338/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
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442.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.01-574/2 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7338/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на
Програмата за изведување на настава во
природа со учениците од петто одделение

бр. 20

27.09.2019 год.

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7339/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
443.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-574/3 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7339/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

27.09.2019 год.

бр. 20
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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 еднодневна
екскурзија со учениците од трето
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш
во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7340/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
444.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 „Даме Груев“ Куклиш во учебната
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.08-282/1 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7340/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7341/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
445.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.08-283/1 од 29.08.2019 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7341/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7342/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
446.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 година, донесе

бр. 20

27.09.2019 год.

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
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.08-284/1 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7342/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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
2019/2020 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
2019/2020 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7343/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
447.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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-

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

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
25.09.2019 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
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.08-285/1 од 29.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7343/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 „Маршал Тито“
Муртино во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7344/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
448.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за
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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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7344/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7345/2
27.09.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

Стр. 98

Службен гласник на општина Струмица

449.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7345/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 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 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на

бр. 20

27.09.2019 год.

општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7346/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
450.
Врз основа на член 42 од Законот за
основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од
15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7346/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
позитивно мислење за реализација на

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Програмата за изведување на настава во
природа со учениците од петто одделение
од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7347/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
451.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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
2019/2020 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 2019/2020 година,
бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7347/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 кампување со учениците од
шесто до деветто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Муртино во учебната
2019/2020 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
2019/2020 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7348/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
452.
Врз основа на член 42 од Законот за
основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020
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 2019/2020 година,
бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7348/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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

Стр. 100

Службен гласник на општина Струмица

Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 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 зимување со учениците од
шесто до деветто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Муртино во учебната
2019/2020 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
2019/2020 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7349/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
453.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020
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 2019/2020 година,
бр.01-286/1 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7349/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

бр. 20

27.09.2019 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
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, 8/18 и 16/19), 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7350/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
454.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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“ Дабиле во
учебната 2019/2020 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“ Дабиле во учебната 2019/2020
година, бр.08-289/1 од 27.08.2019 година.

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7350/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7351/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
455.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 година, донесе

стр. 101

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“ Дабиле во
учебната 2019/2020 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“ Дабиле во учебната 2019/2020
година, бр.08-289/2 од 27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7351/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 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“
Дабиле во учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 25.09.2019
година.
Бр.09-7352/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Стр. 102

Службен гласник на општина Струмица

456.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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“ Дабиле во
учебната 2019/2020 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“ Дабиле во учебната 2019/2020
година, бр.08-289/3 од 27.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7352/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020
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 2019/2020

бр. 20

27.09.2019 год.

година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
25.09.2019 година.
Бр.09-7353/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
457.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.08-334/9 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7353/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

27.09.2019 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

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 2019/2020
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 2019/2020 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7354/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
458.
Врз основа на член 42 од Законот за
основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.08-334/10 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7354/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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
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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, 8/18 и 16/19), 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 2019/2020
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 2019/2020
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
26.09.2019 година.
Бр.09-7355/2
Општина Струмица
27.09.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
459.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1
од 15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.08-334/11 од 30.08.2019 година.

Стр. 104

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7355/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 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, 8/18 и 16/19) 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 2019/2020 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 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.09.2019 година.
Бр.09-7356/2
27.09.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

бр. 20

27.09.2019 год.

460.
Врз основа на член 42 од Законот
за основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19), 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. 079992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од
15.08.2017 год.), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
25.09.2019 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 2019/2020 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 2019/2020
година, бр.08-334/9 од 30.08.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7356/1 Совет на општина Струмица
26.09.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
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