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изведување на дводневна екскурзија со 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј” Дабиле,  во 
учебната 2020/ 2021 година  .................... 

 
 
 
 
 
40 

386. Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за  вториот  
квартал од 2020 година ........................... 
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380. Заклучок за давање позитивно мислење 
за реализација на Програма за 
изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле,  во 
учебната 2020/ 2021 година .................. 
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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 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 

средства за пополнување на работни места 
согласно Годишниот план за вработување во 

општинската администрација на Општина 
Струмица за 2021 година 

 

 
  
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 
средства за пополнување на работни места  
согласно Годишниот план за вработување во 
општинската администрација на Општина 
Струмица за 2021 година,  донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4958/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

.................................... 
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 308. 

 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, 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, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2020 година, донесе: 

 
О д л у к а 

 за давање согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 

работни места согласно Годишниот план за 
вработување во општинската 

администрација на Општина Струмица за 
2021 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 2021 година број 09-
4831/2 од 20.08.2020 година.                                                               
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4958/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за констатирање 

престанок на мандат на член на Советот на 
општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
констатирање престанок на мандат на член на 
Советот на општина Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-4956/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

……………………………….. 

 309. 
Врз основа на член 46 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02)  и член 8 став 
2, член 155 и член 155-а од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11,51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 
140/18, 208/18, 27/19, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“  98/19 и 
42/20), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.08.2020 година, 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за констатирање престанок на мандат на 

член на Советот на општина Струмица 
 

1. Се констатира престанок на 
мандатот на членот на Советот на општина 
Струмица, Ели Панова, сметано од 04.08.2020 
година. 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4956/1       Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 
и 29/19), 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 2021 година во Општинската 

администрација на општина Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година во Општинската 
администрација на општина Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
 
Бр.09-4957/2              Општина Струмица 
01.09.2020 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

  



Стр. 6               Службен гласник на општина Струмица           бр. 24          01.09.2020 год. 
 
 

 310. 
 

 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 и 198/18) 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, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2020 година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година во 
Општинската администрација на општина 

Струмица 
      
 1.Се дава согласност на Годишниот 
план за вработување за 2021 година во 
Општинската администрација на општина 
Струмица број 09-4831/2 од 20.08.2020 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4957/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 ЈП „Паркиралишта - 

Струмица“ за 2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Паркиралишта - 
Струмица“ за 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4959/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

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

 311. 
 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 и 35/18) 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, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈП „Паркиралишта - 

Струмица за 2021 година 
 

 1.Се дава согласност на  Годишниот 
план за вработување на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ за 2021 
година број 01-528/1 од 17.08.2020 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 

 
   Бр.08-4959/1     Совет на општина Струмица 
   31.08.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 

средства за пополнување на работни места  
согласно Годишниот план за вработување за 

2021 година на ЈП „Паркиралишта – 
Струмица” 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 
средства за пополнување на работни места  
согласно Годишниот план за вработување за 
2021 година на ЈП „Паркиралишта – 
Струмица”, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр.09-49602              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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



01.09.2020 год.             бр. 24       Службен гласник на општина Струмица        стр. 7 
 
 
 312. 
 Врз основа на член 37-е 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, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Годишниот план 

за вработување за 2021 година на ЈП 
“ Паркиралишта – Струмица” 

      
 1. Се дава согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица” број 01-528/1 од 
17.08.2020 година.                                                               
  2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен    гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4960/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2021 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр.09-4961/2           Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 313. 
 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 и 35/18) 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, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 

2021 година 
 

 1.Се дава согласност на Годишниот 
план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ 
за 2021 година, број 04-390/1 од 18.08.2020 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4961/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 

средства за пополнување на работни места  
согласно Годишниот план за вработување за 

2021 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 
средства за пополнување на работни места  
согласно Годишниот план за вработување за 
2021 година на ЈПЕД “ Струмица 
гас“ Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4962/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

........................... 
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 314. 
 Врз основа на член 37-е 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, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност за обезбедени  

финансиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Годишниот план 
за вработување за 2021 година на ЈПЕД 

„Струмица гас“ Струмица 
      
 1. Се дава согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места  согласно Годишниот план за 
вработување за 2021 година на ЈПЕД 
„Струмица гас“ Струмица број 04-390/1 од 
18.08.2020 година.                                                               
  2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен    гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4962/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 

средства за пополнување на работни места – 
замена на привремено отсутен вработен во 

ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност за обезбедени  финансиски 
средства за пополнување на работни места – 
замена на привремено отсутен вработен во 
ЈПЕД „Струмица -гас“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4963/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 315. 
 Врз основа на член 37-е 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, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 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, 16/19 и 29/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места – замена на привремено 
отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица 

гас“ Струмица 
   

 1. Се дава согласност за обезбедени  
финансиски средства за пополнување на 
работни места – замена на привремено 
отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица 
гас“ Струмица                                                               
  2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен    гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4963/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2019 

година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица 
за 2019 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр. 09-4964/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Koста Јаневски с.р. 

.................................. 
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316. 
 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2019 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4964/1      Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 

2019 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ 
Струмица за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр. 09-4965/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Koста Јаневски с.р. 

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

317. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД „Димитар 

Влахов “ Струмица за 2019 година 
 
 

 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД „Димитар 
Влахов “ Струмица за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4965/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2019 

година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со финансов 
извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 
2019 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр. 09-4966/2          Општина Струмица 
   01.09.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Koста Јаневски с.р. 

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

318. 
 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 

финансов извештај на СОУ „Никола Карев 
“ Струмица за 2019 година 

 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ 
Струмица за 2019 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4966/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2019 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со финансов 
извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 
2019 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4967/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Koста Јаневски с.р. 

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

319. 
 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната сметка со 

финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2019 година 

 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4967/1      Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4968/2          Општина Струмица 
   01.09.2020 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Koста Јаневски с.р. 

………………………… 
320. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Кирил и 

Методиј“ Дабиле за 2019 година 
 

 1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ 
Дабиље за 2019 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4968/1      Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4969/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Koста Јаневски с.р. 

.................................... 
321. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2019 година 

 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2019 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4969/1       Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4970/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Koста Јаневски с.р. 

.............................. 
322. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2019 година 

 
 1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4970/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2019 
година 

 
  Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4971/2          Општина Струмица 
   01.09.2020 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Koста Јаневски с.р. 

.................................. 
323. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица за 2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2019 година. 
    2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.08-4971/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2019 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2019 

година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4972/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.              Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Koста Јаневски с.р. 

……………………….. 
 
324. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица за 2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица за 2019 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4972/1       Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019 
година 

 
  Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4973/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Koста Јаневски с.р. 

............................... 
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325. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино за 2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино за 2019 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.08-4973/1       Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година 

 
  Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр. 09-4974/2           Општина Струмица 
   01.09.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Koста Јаневски с.р. 

..................................... 
 326. 

Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „ Даме Груев“ 

Куклиш за 2019 година 
 

 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4974/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр. 09-4975/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Koста Јаневски с.р. 

.............................. 
327. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково за 2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково за 2019 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4975/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 

на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
  Бр. 09-4976/2          Општина Струмица 
  01.09.2020 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Koста Јаневски с.р. 

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

 328. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ 

Струмица за  2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ 
Струмица за 2019 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр. 08-4976/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната сметка со финансов извештај 
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
  Бр. 09-4977/2             Општина Струмица 
  01.09.2020 год.            Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Koста Јаневски с.р. 

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

329. 
Врз основа на член 36 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, 16/19 и 29/19 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 

Радост“ Струмица за 2019 година 
 
 1.Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица за 2019 година. 
   2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4977/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19, Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување на 

Годишниот извештајот за работа на 
ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2019 

година 
 
Се објавува Заклучок за усвојување на 

Годишниот извештај за работа на ЛУБ„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4978/2                  Општина Струмица 
   01.09.2020 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 330. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ЛУБ„Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2019 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за 

работа на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“  Струмица за 2019 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4978/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување на 
Годишната завршна сметка на ЛУБ„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година 

 
Се објавува Заклучок за усвојување на 

Годишната завршна сметка на ЛУБ„Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година, 

донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-4979/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Коста Јаневски  с.р. 

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

 331. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување Годишната завршна сметка 
на ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2019 година 
 
1. Се усвојува Годишната завршна 

сметка на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2019 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4979/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување на 

Извештајот за работа на Дом за деца и 
млади„Благој Мучето“ Струмица за 2019 

година 
 

Се објавува Заклучок за усвојување на 
Извештајот за работа на Дом за деца и 
млади„Благој Мучето“ Струмица за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр.09-4980/2             Општина Струмица 
    01.09.2020 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

................................ 
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332. 
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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 27.08.2020 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за работа на 
Дом за деца и млади „Благој 

Мучето“ Струмица за 2019 година 
 
1. Се усвојува Извештајот за работа на 

Дом за деца и млади„Благој Мучето“ Струмица 
за 2019 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4980/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19)), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучок за усвојување на 

Завршните сметки на Дом за деца и 
млади„Благој Мучето“ Струмица за 2019 

година 
 

Се објавува Заклучок за усвојување на 
Завршните сметки на Дом за деца и 
млади„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2019 година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр.09-4981/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р. 

............................. 
 333. 

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, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 27.08.2020 година, донесе 

 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Завршните сметки на Дом 
за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица 

за 2019 година 
 

1. Се усвојуват Завршните сметки на 
Дом за деца и млади„Благој Мучето“ Струмица 
за 2019 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4981/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Видое 
Подгорец” Струмица во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-4982/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

............................... 
 334. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  

ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2019/2020 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 
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2019/2020 година, бр 03-181/1 од 14.08.2020 
година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4982/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4983/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

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

 335. 
 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица за 
учебната 2020/2021 година, бр. 01-182/1 од 
14.08.2020 година; 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4983/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-4984/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 336. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  

ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2019/2020 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2019/2020 година, бр. 01-285/1 од 
14.08.2020 година; 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4984/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-4985/2           Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 337. 
 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица 
за учебната 2020/2021 година, бр. 01-284/1 од 
14.08.2020 година; 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4985/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Маршал 
Тито” Струмица во учебната 2019/2020 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4986/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

................................... 
 338. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 

2019/2020 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2019/2020 година, бр. 01-338/1 од 14.08.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4986/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

……………………….. 
 



01.09.2020 год.             бр. 24       Службен гласник на општина Струмица        стр. 19 
 
 
 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Струмица за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-4987/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 339. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 
работа на  ООУ „Маршал Тито” Струмица 

за учебната 2020/2021 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица за 
учебната 2020/2021 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 09-335/3 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4987/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 

 
   Бр.09-4988/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 340. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 

2019/2020 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 
2019/2020 година, бр. 01-357/1 од 14.08.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4988/1      Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 



Стр. 20               Службен гласник на општина Струмица           бр. 24          01.09.2020 год. 
 
 

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 

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Сандо Масев” Струмица за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4989/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 341. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООУ „Сандо Масев” Струмица за 
учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица за 
учебната 2020/2021 година, бр. 01-356/1 од 
14.08.2020 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4989/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Даме Груев” 
Куклиш во учебната 2019/2020 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4990/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 342. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  

ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2019/2020 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2019/2020 година, бр. 01-210/1 од 11.08.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4990/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 
 
 
 
 
 



01.09.2020 год.             бр. 24       Службен гласник на општина Струмица        стр. 21 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Годишната програма за работа на ООУ „Даме 
Груев” Куклиш за  учебната 2020/2021 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Даме Груев” Куклиш за учебната 2020/2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
 
   Бр.09-4991/2                 Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 343. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 
работа на  ООУ „Даме Груев” Куклиш за 

учебната 2020/2021 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2020/2021 година, бр. 01-209/1 од 
11.08.2020 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4991/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за работа на  ООУ „Mаршал Тито” 

Муртино во учебната 2019/2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Маршал 

Тито” Муртино во учебната 2019/2020 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4992/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

......................... 
 344. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

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

2019/2020 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 
2019/2020 година бр. 01-220/1 од 07.07.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4992/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Муртино за  учебната 

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Муртино за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4993/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 
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 345. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООУ „Маршал Тито” Муртино за 
учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино за 
учебната 2020/2021 година бр. 01 – 261/1 од 
14.08.2020 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4993/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-4994/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 346. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2019/2020 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2019/2020 година бр. 01-207/1 од 
14.08.2020 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4994/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

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

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” Дабиље за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4995/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год. Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 347. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
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Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље 
за учебната 2020/2021 година бр. 01-206/1 од 
14.08.2020 година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4995/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2019/2020 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Герас 
Цунев” Просениково во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
    Бр.09-4996/2             Општина Струмица 
    01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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

 348. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  

ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2019/2020 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково за учебната 
2019/2020 година бр. 01-191/9 од 14.08.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4996/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Годишната програма за работа на ООУ „Герас 
Цунев” Просениково за  учебната 2020/2021 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Герас Цунев” Просениково за учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
  
   Бр.09-4997/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 349. 
 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООУ „Герас Цунев” Просениково 
за учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково за 
учебната 2020/2021 година бр. 01-191/10 од 
14.08.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4997/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 

Вељуса во учебната 2019/2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ „Гоце 
Делчев” Вељуса во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-4998/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 350. 
 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  
 
 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 

2019/2020 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за учебната 
2019/2020 година бр. 09-120/4 од 13.08.2020 
година; 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4998/1       Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Годишната програма за работа на ООУ „Гоце 

Делчев” Вељуса за учебната 2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Гоце Делчев” Вељуса за учебната 2020/2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-4999/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

.......................... 
 351. 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 
работа на  ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 

учебната 2020/2021 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
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учебната 2020/2021 година бр. 09-120/3 од 
13.08.2020 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4999/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за работа на  ООMУ „Боро Џони” 

Струмица во учебната 2019/2020 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ООУ ООMУ „Боро 
Џони” Струмица во учебната 2019/2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 

 
 

   Бр.09-5000/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р. 

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

 352. 
 

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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа на  
ООMУ „Боро Џони” Струмица во учебната 

2019/2020 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работа на 
ООMУ „Боро Џони” Струмица за учебната 

2019/2020 година бр. 01-98/1  од 15.08.2020 
година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5000/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

Годишната програма за работа на ООMУ 
„Боро Џони” Струмица за  учебната 2020/2021 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООMУ 
„Боро Џони” Струмица за учебната 2020/2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2020 
година. 
  
   Бр.09-5001/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 353. 
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, 16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма за 

работа на  ООMУ „Боро Џони” Струмица за 
учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООMУ „Боро Џони” Струмица за 
учебната 2020/2021 година бр. 09-99/2 од 
15.08.2020 година; 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5001/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19),  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 за учениците од трето одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
учебната 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
 
   Бр.09-5002/2                 Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 354. 
 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година, бр.08-146/1 од 03.07.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5002/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5003/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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

 355. 
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 
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учениците од основните училишта (бр. 07-
9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година, бр.08-147/1 од 03.07.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5003/1         Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5004/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 356. 
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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 

деветто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица  во учебната 

2020/2021 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 2020/2021 
година, бр.08-147/1 од 03.07.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5004/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 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 
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2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5005/2                 Општина Струмица 
   01.09.2020 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 357. 
 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
 
 

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

реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 

петто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 

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 2019/2020 
година, бр.08-149/1 од 03.07.2020 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5005/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5006/2          Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 358. 
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-
9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година.  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5006/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5007/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 359. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година.  
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5007/1    Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
 
   Бр.09-5008/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Коста Јаневски с.р. 

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

 360. 
 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање позитивно мислење за 

реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 

деветто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица  

во учебната 2020/2021 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 2020/2021 
година.  
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5008/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5009/2              Општина Струмица 
  01.09.2020 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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

 361. 
 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
 
 

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

реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 

петто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 

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 2020/2021 
година.  
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5009/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 
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учебната 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5010/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 362. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр. 08-339/1 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5010/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5011/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

................................ 
 
 
363. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр. 08-339/1 од 
14.08.2020 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5011/1        Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5012/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................... 
 364. 

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-
9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр. 08-339/4 од 
14.08.2020 година. 
 
  

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5012/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 „Маршал Тито“ Струмица во учебната 
2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5013/2         Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Коста Јаневски с.р. 

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

 365. 
 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за давање позитивно мислење за 

реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 

петто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр. 08-339/3 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5013/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5014/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 366. 
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-

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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-358/4 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5014/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5015/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 367. 

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 
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за начинот на изведување на ученичките 
екскурзии и другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр. 07-
9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 

шесто одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-358/2 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5015/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 година 

 
 Се објавува 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
    Бр.09-5016/2              Општина Струмица 
    01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

 368. 
 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-358/1 од 
14.08.2020 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5016/1     Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 
2020/2021 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
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Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5017/2        Општина Струмица  
  01.09.2020 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
369. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-358/3 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5017/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 „Даме Груев“ Куклиш во учебната 

2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5018/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

............................ 
 370. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-211/1 од 
11.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5018/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
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Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
    Бр.09-5019/2               Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

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

 371. 
 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-212/1 од 
11.08.2020 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
  
Бр.08-5019/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 
2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5020/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 372. 
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-
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 
27.08.2020 година, донесе 

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

реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 

деветто одделение при ООУ „Даме 
Груев“ Куклиш  во учебната 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-213/1 од 
11.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5020/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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. 
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4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), 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 
2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5021/2                 Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 373. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.01-214/1 од 
11.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5021/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 
2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5022/2             Општина Струмица 
   01.09.2020 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Коста Јаневски с.р. 

.......................... 
 374. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.09-256/1 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5022/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

  
   Бр.09-5023/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 375. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.09-256/1 од 
14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5023/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 

2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5024/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

.............................. 
 376. 

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-
9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.09-256/3 од 
14.08.2020 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5024/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 
2020/2021 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение од 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5025/2            Општина Струмица 
  01.09.2020 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

............................ 
 377. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 година, бр.09-256/4 од 
14.08.2020 година. 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5025/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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“ Дабиље во 

учебната 2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
    Бр.09-5026/2               Општина Струмица 
    01.09.2020 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

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

 378. 
 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
  
 
 
 



Стр. 40               Службен гласник на општина Струмица           бр. 24          01.09.2020 год. 
 
 

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

реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 

година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 
година, бр.08-208/1 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5026/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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“ Дабиље во 

учебната 2020/2021 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 
 
    Бр.09-5027/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................... 
 379. 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 

година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 
година, бр.08-208/2 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5027/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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“ Дабиље во 
учебната 2020/2021 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље во 
учебната 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5028/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р. 

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



01.09.2020 год.             бр. 24       Службен гласник на општина Струмица        стр. 41 
 
 
 380. 

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-
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 
27.08.2020 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 

година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље во учебната 2020/2021 
година, бр.08-208/3 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5028/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 

седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5029/2              Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
 381. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година, бр.08-191/16 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5029/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 „Герас Цунев“ Просениково во 
учебната 2020/2021 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 



Стр. 42               Службен гласник на општина Струмица           бр. 24          01.09.2020 год. 
 
 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
    Бр.09-5030/2             Општина Струмица 
    01.09.2020 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

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

382. 
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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година, бр.08-191/17 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5030/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
29/19), 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 2020/2021 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 2020/2021 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2020 година. 

 
   Бр.09-5031/2            Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

................................. 
 383. 

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-
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 
27.08.2020 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 2020/2021 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 2020/2021 
година, бр.08-191/18 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5031/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 и 
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29/19) 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 

2020/2021 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 
2020/2021 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2020 година. 
 
   Бр.09-5032/2                Општина Струмица 
   01.09.2020 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

............................... 
 384. 

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-
9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 
15.08.2017 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2020 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 2020/2021 

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 2020/2021 
година. бр.08-191/19 од 14.08.2020 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5032/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2020 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, 16/19 
и 29/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе: 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за вториот 

квартал од 2020 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за вториот 
квартал од 2020 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана на 
27.08.2018 година. 
 
   Бр.09-5033/2                 Општина Струмица 
   01.09.2020 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

........................... 
385. 
Врз основа на член 32 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11 и 192/15) 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 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2020 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 

Струмица за вториот квартал од 2020 
година 
  

 1.Се усвојува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Струмица 
за вториот квартал од 2020 година 
 
 2.Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот извештај составен на образец К1, 
К2 и К3. 
 
 3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр.08-5033/1     Совет на општина Струмица 
   31.08.2020 год.          Претседател,  
   С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р. 

……………………………… 
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 386. Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот 
квартал од 2020 година  
 K1:  (01.01.2020 - 30.06.2020 год. 
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 К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски   на Општина Струмица 
(01.01.2020 -  30.06.2020 год.) 
 

 



Стр. 48               Службен гласник на општина Струмица           бр. 24          01.09.2020 год. 
 
 
К3. Квартален извештај  за промените на секое задолжување на Општина Струмица  и јавните 
претпријатија основани од општината (01.01.2020 -  30.06.2020 год.) 
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