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227. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на Општина Струмица, 
донесе: 

 
Р е ш е н и е 

за објавување на прописите и другите 
акти донесени на 50-та седница на 

Советот на општина Струмица  
 

 I. Се објавуваат  прописите и 
другите акти донесени на 50-та  седница 
на Советот на општина Струмица,  
одржана на 27.08.2021 година и тоa: 
 

1.  Одлука за определување на 
крајбрежен појас на регулиран 
водотек, река Водоча,  низ дел од 
блок 8, Општина Струмица бр. 08-
5413/1 од 27.08.2021 година; 

2. Одлука за определување на 
крајбрежен појас на регулиран 
водотек, река Воденишница,  низ 
блок 17 на с.Банско, Општина 
Струмица бр. 08-5414/1 од 
27.08.2021 година;  

3. Одлука за донесување на измена 
и дополна на ДУП за дел од Блок 

41 УЕ 5 во Струмица  бр.08-5404/1 
од 27.08.2021 година  

4. Одлука за давање согласност за 
обезбедени финасиски средства 
за пополнување на работни места 
согласно Годишниот план за 
вработување за 2022 година на 
Општина Струмица бр. 08-5418/1 
од 27.08.2021 година; 

5. Решение за предлагање член во 
Управниот одбор на ЗЈПЗБ „Астра- 
Луна“ Струмица 08-5416/1 од 
27.08.2021 година; 

6. Програма за дополнување на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица 
за 2021 година 08-5415/1 од 
27.08.2021 година; 

7. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување во 
општинската администрација  на  
Општина  Струмица за 2022 
година бр. 08-5417/1 од 27.08.2021 
година; 

8. Заклучок за давање согласност на 
Годишен план за вработување на 
ЈП „Паркиралишта - Струмица” 
Струмица за 2022 година бр. 08-
5419/1 од 27.08.2021 година; 

9. Заклучок за давање согласност за 
обезбедени финасиски средства 
за пополнување на работни места 
согласно Годишниот план за 
вработување на ЈП 
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„Паркиралишта - Струмица” 
Струмица за 2022 година бр. 08-
5420/1 од 27.08.2021 година; 

10. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување 
на ЛУБ „Благој Јанков Мучето” 
Струмица за 2022 година бр. 08-
5421/1 од 27.08.2021 година; 

11. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување 
на Дом за деца и млади „Благој  
Мучето” Струмица за 2022 година 
бр. 08-5422/1 од 27.08.2021 
година; 

12. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Видое 
Подгорец”  Струмица во учебната 
2020/2021 година бр. 08-5423/1 од 
27.08.2021 година; 

13. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на 
ООУ „Видое Подгорец”  Струмица 
во учебната 2021/2022 година бр. 
08-5424/1 од 27.08.2021 година; 

14. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ 
„Никола Вапцаров”  Струмица во 
учебната 2020/2021 година бр. 08-
5425/1 од 27.08.2021 година; 

15. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на  
ООУ „Никола Вапцаров”  Струмица 
во учебната 2021/2022 година бр. 
08-5426/1 од 27.08.2021 година; 

16. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ 
„Маршал Тито”  Струмица во 
учебната 2020/2021 година со 
извештај за самоевалуација бр. 
08-5427/1 од 27.08.2021 година; 

17. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на  
ООУ „Маршал Тито”  Струмица, во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5428/1 од 27.08.2021 година; 

18. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Сандо 
Масев”  Струмица во учебната 
2020/2021 година бр. 08-5429/1 од 
27.08.2021 година; 

19. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на  
ООУ „Сандо Масев”  Струмица во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5430/1 од 27.08.2021 година; 

20. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Даме 
Груев”  Куклиш во учебната 
2020/2021 година бр. 08-5431/1 од 
27.08.2021 година; 

21. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на  
ООУ „Даме Груев”  Куклиш, во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5432/1 од 27.08.2021 година; 

22. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ 
„Маршал Тито”  Муртино во 
учебната 2020/2021 година бр. 08-
5433/1 од 27.08.2021 година; 

23. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на 
ООУ „Маршал Тито”  Муртино, во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5434/1 од 27.08.2021 година; 

24. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” Дабиле во 
учебната 2020/2021 година бр. 08-
5435/1 од 27.08.2021 година; 

25. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле, во учебната 2021/2022 
година бр. 08-5436/1 од 27.08.2021 
година; 

26. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Герас 
Цунев” Просениково во учебната 
2020/2021 година,  бр. 08-5437/1 
од 27.08.2021 година; 

27. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2021/2022 година бр. 
08-5438/1 од 27.08.2021 година; 

28. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООУ „Гоце 
Делчев”  Вељуса во учебната 
2020/2021 година со извештај за 
самоевалуација бр. 08-5439/1 од 
27.08.2021 година; 

29. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на  
ООУ „Гоце Делчев”  Вељуса во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5440/1 од 27.08.2021 година; 

30. Заклучок за усвојување на 
Извештај за работа на ООМУ 
„Боро Џони” Струмица во учебната 
2020/2021 година бр. 08-5441/1 од 
27.08.2021 година; 

31. Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на 
ООМУ „Боро Џони”  Струмица, во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5442/1 од 27.08.2021 година; 

32. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
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еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица,  
во учебната 2021/ 2022 година бр. 
08-5443/1 од 27.08.2021 година; 

33. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5444/1 од 27.08.2021 година; 

34. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5445/1 од 27.08.2021 година; 

35. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5446/1 од 27.08.2021 година; 

36. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица,  
во учебната 2021/ 2022 година бр. 
08-5447/1 од 27.08.2021 година; 

37. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5448/1 од 27.08.2021 година; 

38. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5449/1 од 27.08.2021 година; 

39. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица,  во 

учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5450/1 од 27.08.2021 година; 

40. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Маршал Тито” Струмица ,  
во учебната 2021/ 2022 година бр. 
08-5451/1 од 27.08.2021 година; 

41. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Струмица ,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5452/1 од 27.08.2021 година; 

42. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Струмица ,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5453/1 од 27.08.2021 година; 

43. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Струмица ,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5454/1 од 27.08.2021 година; 

44. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Сандо Масев” Струмица,  во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5455/1 од 27.08.2021 година; 

45. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Сандо Масев” Струмица,  во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5456/1 од 27.08.2021 година; 

46. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Сандо Масев” Струмица,  во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5457/1 од 27.08.2021 година; 
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47. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Сандо Масев” Струмица,  во 
учебната 2021/2022 година бр. 08-
5458/1 од 27.08.2021 година; 

48. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Даме Груев” Куклиш,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5459/1 од 27.08.2021 година; 

49. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Даме Груев” Куклиш,  во учебната 
2021/ 2022 година бр. 08-5460/1 од 
27.08.2021 година; 

50. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Даме Груев” Куклиш,  во учебната 
2021/ 2022 година бр. 08-5461/1 од 
27.08.2021 година; 

51. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Даме Груев” Куклиш,  во учебната 
2021/ 2022 година бр. 08-5462/1 од 
27.08.2021 година; 

52. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Маршал Тито” Муртино,  во 
учебната 2021/ 2022  година бр. 
08-5463/1 од 27.08.2021 година; 

53. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Муртино,  во 
учебната 2021/ 2022  година бр. 
08-5464/1 од 27.08.2021 година; 

54. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 

од деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Муртино,  во 
учебната 2021/ 2022  година бр. 
08-5465/1 од 27.08.2021 година; 

55. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за кампување со 
учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал 
Тито” Муртино,  во учебната 2021/ 
2022  година бр. 08-5466/1 од 
27.08.2021 година; 

56. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за зимување  со 
учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал 
Тито” Муртино,  во учебната 2021/ 
2022  година бр. 08-5467/1 од 
27.08.2021 година; 

57. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Маршал Тито” Муртино,  во 
учебната 2021/ 2022  година бр. 
08-5468/1 од 27.08.2021 година; 

58. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле,  во учебната 2021/ 2022 
година бр. 08-5469/1 од 27.08.2021 
година; 

59. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” Дабиле,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5470/1 од 27.08.2021 година; 

60. 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 2021/ 2022 година бр. 08-
5471/1 од 27.08.2021 година; 

61. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
еднодневна екскурзија со 
учениците од трето одделение при 
ООУ „Герас Цунев” Просениково,  
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во учебната 2021/ 2022 година бр. 
08-5472/1 од 27.08.2021 година; 

62. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
дводневна екскурзија со учениците 
од шесто одделение при ООУ 
„Герас Цунев” Просениково,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5473/1 од 27.08.2021 година; 

63. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
тридневна екскурзија со учениците 
од деветто одделение при ООУ 
„Герас Цунев” Просениково,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5474/1 од 27.08.2021 година; и 

64. Заклучок за давање позитивно 
мислење за реализација на 
Програма за изведување на 
настава во природа со учениците 
од петто  одделение при ООУ 
„Герас Цунев” Просениково,  во 
учебната 2021/ 2022 година бр. 08-
5475/1 од 27.08.2021 година. 

 
 
 

 II. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 
 

Бр.09-5526/ 1              Општина Струмица 
31.08.2021 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

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

 
 228. 
 
 Врз основа на член 131 став 2 
точка 3 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Mакедонија” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2021 година, донесе 
 

 
О д л у к а 

за определување на крајбрежен појас 
на регулиран водотек, река Водоча,  

низ дел од блок 8, Општина Струмица 
 

 
Член 1 

 
 Се определува ширината на 
крајбрежниот појас на водотекот на: 
Регулиран водотек - река ВОДОЧА, 
Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 
108/2, КО Струмица), Општина Струмица, 
од стационажа Т1-0+000,00, до Т2 – 
0+137,04, дефинирана со координати од 
Т1 (x- 4590148.55; y- 7638243.04), до Т2 (х- 
4590049.77; y- 7638337.34), во должина од 
137.04m. 
 

Член 2 
 

 Ширината на крајбрежниот појас 
на регулиран водотек, река ВОДОЧА,  низ 
дел од блок 8, Општина СТРУМИЦА, од 
крајната линија на регулацијата на 
речното корито ќе изнесува најмалку 6 
метри. 

 
Член 3 

 
 Составен дел на оваа Одлука е 
графичкиот прилог Прегледна ситуација 
во  размер 1:2500 и геотески координати 
за опфатот 
 

Член 4 
 

 Одлуката влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5413/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р. 
 

………………………………….. 
 
 
 229. 
 Врз основа на член 131 став 2 
точка 3 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
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Република Mакедонија” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2021 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за определување на крајбрежен појас 

на регулиран водотек, река 
Воденешница,  низ блок 17 на с.Банско, 

Општина Струмица Струмица 
 

 
Член 1 

 
 Се определува ширината на 
крајбрежниот појас на водотекот на: 
Регулиран водотек - река 
ВОДЕНИШНИЦА,  низ БЛОК 17 С. 
БАНСКО,  Општина СТРУМИЦА, од 
стационажа Т1-0+000,00, до Т2 – 
0+368,17, дефинирана со координати од  
Т1 (x- 4583719.3868; y- 7647089.2169), до 
Т2 (х- 4583967.1001; y- 7647360.8629), во 
должина од 368.17m. 
 

Член 2 
 

 Ширината на крајбрежниот појас 
на регулиран водотек, река 
ВОДЕНИШНИЦА,  низ БЛОК 17 С. 
БАНСКО,  Општина СТРУМИЦА, од 
крајната линија на регулацијата на 
речното корито ќе изнесува најмалку 3 
метри. 
 

Член 3 
  
 Составен дел на оваа Одлука е 
графичкиот прилог Прегледна ситуација 
во  размер 1:2500 и геотески координати 
за опфатот. 

 
Член 4 

 
Одлуката влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
 
Бр.08-5414/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………….. 
 

 230. 
Врз основа на член 13 и 44 од 

Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), 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 27.08.2021 година, донесе:  

 
 

О д л у к а  
за донесување на Измена и дополна 

на ДУП за дел од блок 41, Урбана 
единица 5 во Струмица 

 
 

Член 1 
 

Се донесува Измена и дополна на 
ДУП за дел од блок 41, Урбана единица 5 
во Струмица, Општина Струмица, 
согласно ГУП на град Струмица (плански 
период  2020-2025). 

 
Член 2 

 
Измената и дополнувањетo на 

Деталниот урбанистички план  за дел од 
блок  41, Урбана единица 5 во Струмица, 
е со површина од 8,07 ха  и  се граничи со: 

 
- од исток со улица бр.15 по ГУП и 

бул „Ленинова", 
- од север со ул„бр.15" по ГУП, 
- од запад со ул„Цветан Димов" и 

новопланирана ул„бр.2" и 
- од југ со новопланирана ул „бр 3". 
.  

Член 3 
 

Измената и дополнувањетo на 
Деталниот урбанистички план за дел од 
блок 41, Урбана единица 5 во Струмица, 
Општина Струмица (плански период   
2020-2025) е изработен од Друштвото за 
просторни и урбанистички планови, 
инженеринг и др. „Урбан“доо - Штип со 
техн. број 238/19 од август 2021 година и 
се состои од: 
 

-текстуален дел (документациона 
основа и планска документација), 
-графички приказ (документациона 
основа и планска документација). 
 



Стр. 10               Службен гласник на општина Струмица           бр. 13          31 .08.2021 год. 
 

 
Член 4 

 
Измена и дополнување на Детален 

урбанистички план за дел од блок 41, 
Урбана единица 5 во Струмица е  
изработен во четири идентични 
примероци   и  се заверува со потпис и 
печат на доносителот на планот.  

. 
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
           
Бр.08-5404/1  Совет на општина Струмица 
27.08.2021 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 
 
 

231. 
 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 „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.143/19 и 14/20), 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 27.08.2021 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 2022 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 
2022 година број 09-5243/1 од 17.08.2021 
година.                                                               
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
  
 Бр.08-5418/1  Совет на општина Струмица 
 30.08.2021 год.        Претседател,  
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

 232. 
Врз основа на член 17 од Законот 

за јавни петпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и 
„Сл. весник на РСМ“ бр.275/19), член 36 
од Законот за локална самоуправа ( 
„Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15) и 
член 10 и 14 од Одлуката за основање на 
Заедничко јавно претпријатие за 
заловување и третман на бездомни 
кучиња („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.6/21), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.08.2021 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за предлагање член во Управниот 

одбор на ЗЈПЗБ „Астра- Луна“ 
Струмица 

 
 

1. За член во Управниот одбор на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување и третман на бездомни 
кучиња „Астра-Луна“ Струмица, од 
Општина Струмица се предлага: 

 
- Борис Стојанов – ветеринарен 
лекар од Струмица, вработен во 
Агенцијата за храна и 
ветеринарство –Подрачна единица 
Струмица. 

 
 2. Ова Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5416/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р.
   
 

……………………………….. 
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 233. 
 Врз основа на член 31 од Законот 
за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република  Северна 
Македонија“ бр.32/20), 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 27.08.2021 година донесе: 

 
П р о г р а м а  

за дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица за 
2021 година 

 
 
 I.Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на   
општина Струмица за 2021 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 33/20, 2/21, 3/21,  6/21, 9/21 и 12/21), се 
вршат следните дополнувања: 

 
  
 1.Во глава:   
 
 II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
 
  Во табелата  по реден број 61 се додава:  
 
 
р.б. Објект Износ денари 

62 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од 
блок 15,  Општина Струмица, со плански опфат ограничен со 
улиците: 
-   од север  по осовина на бул.„Гоце Делчев„, 
-   од исток  по осовина на планираната улица бр. .„1“, 
- од југ продолжува по осовина на  собирната улица „Крушевска 
Република“ и 
- на запад по осовина на магистралната  улица „Климент Охридски“ 

 Самофинан-
сирање 

 
 
 

63  

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од 
блок 17 и 17/1, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со 
улиците: 
- од север по осовина на планираната собирна улица  бр.„8“,  
- од исток по осовина на планираната сервисна улица бр. .„1“ 
продолжува по осовина на планираната индустриска улица бр. .,,2 
,,,продолжува по граница на ГП 17.73, продолжува по осовина на 
планираната собирна улица бр.„9“  
- од југ по осовина на планираната индустриска улица бр. „7“ 
продолжува по граница на ГП 17.1.46 и ГП 17.1.47 продолжува по 
осовина на планираната индустриска улица  
бр. .„7“,продолжува по осовина на планираната индустриска улица 
бр. .„6“, продолжува по регулациона линија на планираната пешачка 
улица бр. .„10“ и  
- на запад по осовина на магистралната улица „Климент Охридски“ 
  

 
Самофинан-
сирање 

 
   
 II.Оваа Програма влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр. 08-5415/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 

 
234. 
 

Врз основа на член 20-б став 1 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 
35/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.143/19 и 14/20), член 36 од Законот за 
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локална самоуправа ( „Службен весник 
на РМ“ бр.05/02) 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 27.08.2021 година, 
донесе: 
 

З а к л у ч о к 
 за давање согласност на Годишниот 
план за вработување во општинската 
администрација на општина Струмица 

за 2022 година  
 

      
 1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување во 
општинската администрација на општина 
Струмица за 2022 година број 09-5243/1 од 
17.08.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5417/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.       Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………… 
 

 235. 
 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 „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.143/19 и 14/20), член 36 од Законот за 
локална самоуправа ( „Службен весник 
на РМ“ бр.05/02)  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 27.08.2021 година, 
донесе: 

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

план за вработување на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ за 2022 

година 
 

      
 1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ за 2022 
година број 01-727/1 од 18.08.2021 година. 

      2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето  
во „Службен  гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-5419/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………… 
 

 236. 
 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, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 
од Законот за локална самоуправа ( 
„Службен весник на РМ“ бр.05/02) 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 27.08.2021 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 на ЈП “ 
Паркиралишта – Струмица” за 2022 

година 
 

      
 1. Се дава согласност за 
обезбедени финансиски средства за 
пополнување на работни места  согласно 
Годишниот план за вработување на ЈП “ 
Паркиралишта – Струмица” за 2022 година 
број 01-727/1 од 18.08.2021 година.                                                               
  
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
  
Бр.08-5420/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
  

…………………………………… 
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237. 
Врз основа на член 20-а и  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 „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 
и 14/20), член 36 од Законот за локална 
самоуправа ( „Службен весник на РМ“ 
бр.05/02) 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 27.08.2021 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ЛУБ “Благој 

Јанков Мучето“  Струмица за 2022 
година 

 
 

 1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување на ЛУБ 
“Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2022 
година, бр. 01-165/1 од 18.08.2021 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5421/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………………….. 
 
238. 
 

 Врз основа на член 20-а и 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 „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.143/19 и 14/20), член 36 од Законот за 
локална самоуправа ( „Службен весник 
на РМ“ бр.05/02) 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 27.08.2021 година, 
донесе: 
 

 

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

план за вработување на Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 

2022 година 
 

      
 1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување на Дом 
за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица 
за 2022 година, бр. 01-65/1 од 19.08.2021 
година. 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето         
во „Службен    гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
 Бр.08-5422/1  Совет на општина Струмица 
 30.08.2021 год.    Претседател,  
  С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 

 
 239. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на  ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2020/2021 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2020/2021 година, 
бр 03-287/1 од 13.08.2020 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5423/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
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 240. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2021/2022 година, 
бр. 01-288/1 од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5424/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 

 
 241. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на  ООУ „Никола Вапцаров” Струмица 

во учебната 2020/2021 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 

Струмица во учебната 2020/2021 година, 
бр 01-291/1 од 13.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5425/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 242. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Никола Вапцаров” 

Струмица за учебната 2021/2022 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2021/2022 година, 
бр. 01-292/1 од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5426/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…....………………… 
 
 243. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

учебната 2020/2021 година со извештај 
за самоевалуација 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2020/2021 година, бр 01-441/1 
од 13.08.2021 година со Извештајот за 
самоевалуација бр. 01-442/1 од 13.08.2021 
година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5427/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………….. 
 
 244. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2021/2022 година, 
бр. 01-440/1 од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5428/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 
 

 

 245. 
Врз основа на член 108 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

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

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
во учебната 2020/2021 година, бр 01-411/1 
од 05.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5429/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 
 246. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2021/2022 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2021/2022 година, 
бр. 01-410/1 од 05.08.2021 година; 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5430/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски  с.р. 
 

……………………………… 
 
 247. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

на  ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2020/2021 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2020/2021 година, бр 01-261/1 од 
09.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5431/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………. 
 
 248. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
 

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

за учебната 2021/2022 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2021/2022 година, бр. 01-262/1 
од 09.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5432/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 
 249. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

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

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2020/2021 година, бр 01-253/1 од 
08.07.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5433/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
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 250. 
Врз основа на член 108 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Муртино за учебната 2021/2022 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито”  Муртино 
за учебната 2021/2022 година, бр. 01-299/1 
од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5434/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………………. 
 
 251. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на  ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле 

во учебната 2020/2021 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле во учебната 2020/2021 година, бр 
01-214/1 од 13.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5435/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 
 

 252. 
Врз основа на член 108 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
 
 

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

за работа на  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиле за учебната 2021/2022 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле за учебната 2021/2022 година, бр. 
01-213/1 од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5436/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
……………………………………. 
 
 253. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 
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на општина Струмица, на седницата 
одржана на 27.08.2021 година, донесе 
  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на ООУ „Герас Цунев” Просениково во 

учебната 2020/2021 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2020/2021 година, бр 01-251/3 
од 13.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5437/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………. 
 
 254. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

за работа на  ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2021/2022 

година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2021/2022 
година, бр. 01-251/4 од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5438/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 

 255. 
Врз основа на член 108 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

учебната 2020/2021 година со извештај 
за самоевалуација 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2020/2021 година , бр 09-159/1 
од 13.08.2021 година со извештајот за 
самоевалуација бр. 09-139/2 од 13.08.2021 
година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5439/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
  
 
 256. 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 
Вељуса за учебната 2021/2022 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 
за учебната 2021/2022 година, бр. 09-139/3 
од 13.08.2021 година; 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5440/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 

 257. 
Врз основа на член 108 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 
 

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

на  ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2020/2021 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2020/2021 година, бр 01-77/1 од 
13.08.2021 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.08-5441/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 258. 
 

Врз основа на член 108 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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 27.08.2021 година, донесе 

 
  

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

за работа на  ООМУ „Боро Џони” 
Струмица за учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
за учебната 2021/2022 година, бр. 01-76/1 
од 13.08.2021 година; 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5442/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 

 259. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 
2021/2022 година, бр.08-296/1 од 
16.08.2021 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Бирото за развој 
на образованието. 
  
 
Бр.08-5443/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………………… 
 

 260. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Видое Подгорец“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица во учебната 
2021/2022 година, бр.08-293/1 од 
16.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
  
Бр.08-5444/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 

  
 

 261. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Видое Подгорец“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица во учебната 
2021/2022 година, бр.08-294/1 од 
16.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Бирото за развој 
на образованието. 
  
Бр.08-5445/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 
 

 262. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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„Видое Подгорец“ Струмица во 

учебната 2021/2022 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 
2021/2022 година, бр.08-295/1 од 
16.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5446/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………….. 
 
 263. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во учебната 

2021/2022 година, бр.01-292/1 од 
13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
  
Бр.08-5447/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

 264. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во учебната 
2021/2022 година, бр.01-292/1 од 
13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5448/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
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 265. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Никола Вапцаров“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица во учебната 
2021/2022 година, бр.01-292/1 од 
13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
  
Бр.08-5449/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 266. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 
2021/2022 година, бр.01-292/1 од 
13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5450/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………….. 
 
 267. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2021/2022 година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
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Струмица во учебната 2021/2022 година, 
бр.08-431/1 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
  
 
Бр.08-5451/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
  
 268. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Маршал Тито“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица во учебната 2021/2022 година, 
бр.08-433/1 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5452/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……..............………… 
 

 269. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Маршал Тито“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица во учебната 2021/2022 
година, бр.08-434/1 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
  
 
Бр.08-5453/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………. 
 
 

 270. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година, 
бр.08-432/1 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
  
Бр.08-5454/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
. 

 271. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2021/2022 година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица во учебната 2021/2022 година, 
бр.01-412/1 од 05.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
  
Бр.08-5455/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

        
……………………………………. 

 
 272. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Сандо Масев“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во учебната 2021/2022 година, 
бр.01-412/2 од 05.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
  
Бр.08-5456/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
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 273. 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 „Сандо Масев“ Струмица во 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 1.Програмата за изведување на 
тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица во учебната 2021/2022 
година, бр.08-412/3 од 05.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
  
 
Бр.08-5457/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 
 

 274. 
 
 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. 12-
13487/1 од 19.11.2019, Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година, 
бр.01- 412/4 од 05.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а по претходно добиено позитивно 
мислење од страна на Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5458/1 Совет на општина 
Струмица 
30.08.2021 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 
 275. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
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Куклиш во учебната 2021/2022 година, 
бр.08-263/1 од 09.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5459/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 
 
 276. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година, 
бр.08-264/1 од 09.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
  
Бр.08-5460/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………. 

 277. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година, 
бр.08-265/1 од 09.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5461/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

  
…………………………………….. 

 
 278. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 



Стр. 27               Службен гласник на општина Струмица           бр. 13           31.08.2021 год. 
 

општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година, 
бр.08-266/1 од 09.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5462/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

  
………………………………. 

 279. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5463/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 

 280. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5464/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 



Стр. 28               Службен гласник на општина Струмица           бр. 13          31 .08.2021 год. 
 

 
 281. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5465/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

282. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 

општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 година, донесе 
 
  

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

реализација на Програмата за 
кампување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ„Маршал 

Тито“ Муртино  
во учебната 2021/2022 година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2021/2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5466/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………. 
 

 283. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
зимување со учениците од шесто до 
деветто одделение при ООУ„Маршал 

Тито“ Муртино  
во учебната 2021/2022 година 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
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одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино во учебната 2021/2022 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5467/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………………… 
 

284. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 

2021/2022 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 2021/2022 година. 
 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5768/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 

 
 285. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 година, донесе 
 

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

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

учебната 2021/2022 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 2021/2022 
година, бр.08-215/1 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5469/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 
 
 286. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
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општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година, бр.08-215/2 од 13.08.2021 година. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5470/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
 
 287. 
 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година, бр.08-215/3 од 13.08.2020 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5471/1  Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………….. 
 
 
 288. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 година 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
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Просениково во учебната 2021/2022 
година, бр.08-251/9 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5472/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 
 289. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година, бр.08-251/10 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5473/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 

 
 290. 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година, бр.08-251/11 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5474/1 Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

 291. 
 

Врз основа на член 42 од Законот 
за основното образование  („Сл. весник на 
РСМ бр. 161/19 и 229/20), 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., бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год. и бр. 
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12-13487/1 од 19.11.2019), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 
година. бр.08-251/12 од 13.08.2021 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот  ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”, 
а ќе се применува  по  добивањето  
позитивно мислење од  Биро за развој на 
образованието. 
 
 
Бр.08-5475/1   Совет на општина Струмица 
30.08.2021 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

__________________ 
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