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Струмица, во учебната 2022/ 2023 година . 109

105

329. 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 2022/ 2023 година .. 109

105

330. 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 2022/ 2023 година .. 109

106
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331. Заклучок за давање позитивно мислење

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

за
реализација
на
Програма
за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при ООУ
„Сандо Масев” Струмица, во учебната
2022/ 2023 година ..................................
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 2022/
2023 година ..............................................
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 2022/
2023 година ............................................
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 2022/
2023 година ..............................................
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 2022/
2023 година ...............................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата
за
изведување на еднодневна екскурзија за
учениците од трето одделение на
Основното општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023
година ....................................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата
за
изведување на дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение на
Основното општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023
година ....................................................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата
за
изведување на тридневна екскурзија за
учениците од девето одделение на
Основното општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната 2022/2023
година ....................................................

340. Заклучок за давање Програмата

за
зимување
за учениците од шесто до
девето одделение на Основното општинско
училиште „Маршал Тито“ од Муртино во
учебната 2022/2023 година …………………

110

342.

110

343.

111

344.

111

345.

112

113

341. Заклучок за давање позитивно мислење за

110

реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделение на Основното општинско
училиште „Маршал Тито“ од Муртино во
учебната 2022/2023 година …………………
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата
за
изведување на еднодневна екскурзија за
учениците од трето одделение на ООУ
„Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле во
учебната 2022/2023 година ...........................
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија за учениците од
шесто одделение на Основното општинско
училиште „Свети Кирил и Методиј“ од
Дабиле во учебната 2022/2023 година ........
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија за учениците од
девето одделение на Основното општинско
училиште „Свети Кирил и Методиј“ од
Дабиле во учебната 2022/2023 година ……
Заклучок за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија за учениците од
трето одделение на Основното општинско
училиште „Герас Цунев“ од Просениково во
учебната 2022/2023 година ......................

113

114

114

115

115

346. Заклучок за давање позитивно мислење за

реализација на Програмата за изведување
дводневна ексурзија со учениците од шесто
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Герас Цунев“ од Просениково во
115
учебната 2022/2023 година .......................

112

347. Заклучок за давање позитивно мислење за

реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија за учениците од
девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Герас Цунев“ од
Просениково во учебната 2022/2023 година 116

112

339. Заклучок за давање позитивно мислење

за реализација на Програмата
за
кампување
за учениците од шесто до
девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Маршал Тито“ од
Муртино во учебната 2022/2023 година ...
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348. Заклучок за давање позитивно мислење

113

за реализација на Програмата
за
изведување настава во пророда
со
учениците од петто
одделение на
Основното општинско училиште „Герас
Цунев“ од Просениково во учебната
116
2022/2023 година .................................
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349. Заклучок за давање позитивно мислење

350.

351.

за реализација на Програмата
за
изведување на еднодневна
екскурзија
за учениците од трето одделение на
ООУ „Гоце Делчев“ од Вељуса
во
учебната 2022/2023 година ......................
Заклучок за давање позитивно мислење
за реализација на Програмата
за
изведување тридневна екскурзија со
учениците од деветто одделение на ООУ
„Гоце Делчев“ од Вељуса во учебната
2022/2023 година ...................................
Заклучок по барање за автентично
толкување на членови од Деловникот на
Советот на Општина Струмица ..................
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352. Заклучок за усвојување на Кварталниот

извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот квартал од
2022 година .............................................

116

353. Квартален извештај за извршување на

118

Буџетот на општина Струмица за вториот
квартал од 2022 година ................................. 119

117

117

.............................................................
240.
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:
Решение
за објавување на прописите и другите
акти донесени на 13-та седница на
Советот на општина Струмица
I. Се објавуваат
прописите и
другите акти донесени на 13-та седница
на Советот на општина Струмица,
одржана на 31.08.2022 година и тоa:
1. Одлука
за
измена
и
дополнување на Буџетот на
општина Струмица за 2022
година
2. Одлука за измена на Одлуката
за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на
општина Струмица за 2022
година;
3. Одлука за давање согласност
за
обезбедени
финасиски
средства за пополнување на
работни
места
согласно
Годишниот
план
за
вработување за 2023 година
на Општина Струмица;

4. Oдлука
за
доделување
парична помош на Мите
Ѓоргиев од Струмица;
5. Oдлука
за
доделување
парична помош на Трајко
Ристов од Струмица;
6. Oдлука
за
доделување
парична помош на Трајко
Чонев од Струмица;
7. Одлука за утврдување потреба
од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат на КП бр.4578/1 и КП
бр.4577, КО Струмица;
8. Одлука за утврдување
на
неисполнети
услови
за
донесување на урбанистичко
планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат на на КП бр.1059 и КП
бр.1483/3,
КО
Градско
Балдовци;
9. Одлука за утврдување потреба
од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат на КП бр.971, КО
Попчево;
10. Одлука за утврдување на
режим
на
сообраќај
за
велосипедска патека во град
Струмица;
11. Одлука за утврдување на
приоритет и сопствено учество
на проект за “Изградба на Дом
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на Култура во с. Куклиш
Струмица – Прва фаза“;
12. Одлука
за
изготвување
Извештај за успешноста на
реализацијата на планот за
намалување на загадувањето
и подобрување на квалитетот
на амбиентниот воздух (20192024);
13. Одлука
за
отпочнување
постапка за изготвување на
нов
Локален
еколошки
акционен план (ЛЕАП) за
периодот
2023-2029
за
Општина Струмица;
14. Одлука за јавна отчетност на
инспекциските
служби
во
рамки на Општина Струмица;
15. Одлука за давање согласност
за формирање на паралелки
со помал број на ученици во
СОУ
„Јане
Сандански“
Струмица;
16. Одлука за давање согласност
за формирање на паралелки
со помал број на ученици во
СОУУД
„Димитар
Влахов“
Струмица;
17. Одлука за давање согласност
за формирање на паралелки
со помал број на ученици во
СОУ „Никола Карев“ Струмица;
18. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ “Видое
Подгорец“ Струмица;
19. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица;
20. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Маршал
Тито“ од Струмица;
21. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Сандо
Масев“ Струмица;
22. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Даме Груев“
од Куклиш;
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23. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Маршал
Тито“ Муртино;
24. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Свети Кирил
и Методиј“ Дабиле;
25. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Герас Цунев“
Просениково;
26. Одлука
за
формирање
паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса;
27. Програма
за измена и
дополнување на Програмата
на Општина Струмица за
работа со облиците на месна
самоуправа во 2022 година;
28. Програма
за
измена
и
дополнување на Програмата
за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022
година;
29. Програма
за
измена
и
дополнување на Програма за
измена и дополнување на
Програмата за изградба и
одржување
на
јавното
осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2022
година;
30. Програма за измена
на
Програмата за активностите
на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во
2022 година;
31. Програма за измена
на
Програмата за активностите
на
општина
Струмица
поврзани со спроведување на
проекти
финансирани
од
фондовите
на
Европската
Унија за 2022 година;
32. Програма
за измена и
дополнување на Програмата
за активностите на Општина
Струмица
во областа на
образованието
во
2022
година;
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33. Програма
за измена и
дополнување на Програмата
за активностите на Општина
Струмица
во областа на
социјалната
заштита
и
заштитата на децата во 2022
година;
34. Програма за
дополнување
на Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
подрачјето
на
општина
Струмица за 2022 година;
35. Заклучок за давање согласнот
на
Годишниот
план
за
вработување во општинската
администрација на Општина
Струмица за 2023 година;
36. Заклучок за давање согласност
на
Статутот
на
Јавната
општинска установа за деца
„Виножито“ – Струмица;
37. Заклучок за давање согласност
на Правилникот за внатрешна
организација на работни места
во
ЈОУДГ
„Виножито“
Струмица;
38. Заклучок за давање согласност
на
Правилникот
за
систематизација на работните
места во ЈОУДГ „Виножито“
Струмица;
39. Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на
ЈОУДГ „Детска радост“ –
Струмица
за
воспитната
2021/2022 година;
40. Заклучок за усвојување на
Програмата за работа на
ЈОУДГ „Детска радост“ –
Струмица
за
воспитната
2022/2023 година;
41. Заклучок за давање согласност
на
Годишниот
план
за
вработување
на
ЈОУДГ
„Детска радост“ - Струмица за
2023 година;
42. 42.
Заклучок
за
давање
согласност на Годишниот план
за вработување на ЛУБ „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за
2023 година;
43. Заклучок за
усвојување на
Извештајот за работењето на
ЈПЗБК Стационар – ЛАНА
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

02.09.2022 год.

Струмица
за
период
01.04.2022
–
30.06.2022
година;
Заклучок за давање согласност
на
Годишниот
план
за
вработување
на
ПЗБК
Стационар – ЛАНА Струмица
за 2023 година;
Заклучок за давање согласност
на
Одлуката
за
давање
согласност
за
обезбедени
финасиски
средства
за
пополнување
на
работни
места согласно Годишниот
план за вработување на ЈПЗБК
Стационар – ЛАНА Струмица
за 2023 година;
Заклучок за давање согласност
на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица-гас“ за
периодот од I до VI месец 2022
година;
Заклучок
за
давање
согласност на Годишниот план
за вработување на ЈПЕД
„Струмица-Гас„ Струмица за
2023 година;
Заклучок за давање согласност
за обезбедени финансиски
средства за пополнување на
работни
места
согласно
Годишниот
план
за
вработување
на
ЈПЕД
„Струмица-Гас” Струмица за
2023 година;
Заклучок за давање согласност
на Извештајот за работењето
на
ЈП
„Паркиралишта“
Струмица за периодот од
01.01.2022
до
30.06.2022
година;
Заклучок
за
давање
согласност на Годишниот план
за
вработување
на
ЈП
„Паркиралишта„ Струмица за
2023 година;
Заклучок
за
давање
согласност
за
обезбедени
финансиски
средства
за
пополнување
на
работни
места согласно Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта” Струмица за
2023 година;
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52. Заклучок за давање согласност
на Одлуката за промена на
седиштето
на
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица;
53. Заклучок
за
давање
согласност на Статутот на ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица;
54. Заклучок за давање согласност
на
Годишниот
план
за
вработување
на
ЈПКД
„Комуналец„ Струмица за 2023
година;
55. Заклучок за давање согласност
за
обезбедени
финасиски
средства за пополнување на
работни
места
согласно
Годишниот
план
за
вработување
на
ЈПКД
„Комуналец” Струмица за 2023
година;
56. Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Видое Подгорец” од Струмица
во учебната 2021/2022 година;
57. Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ “Видое Погорец”
Струмица,
во
учебната
2022/2023 година;
58. Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Никола
Вапцаров”
од
Струмица
во
учебната
2021/2022 година;
59. Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ „Никола Вапцаров” од
Струмица,
во
учебната
2022/2023 година;
60. Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Маршал Тито” од Струмица во
учебната 2021/2022 година;
61. Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ „Маршал Тито” од
Струмица,
во
учебната
2022/2023 година;
62. Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Сандо Масев” од Струмица во
учебната 2021/2022 година;
63. Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ „Сандо Масев” од

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
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Струмица,
во
учебната
2022/2023 година ;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Даме Груев” Куклиш во
учебната 2021/2022 година ;
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ “Даме Груев” Куклиш,
во учебната 2022/2023 година;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Маршал Тито” Муртино во
учебната 2021/2022 година;
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на
ООУ
“Маршал
Тито”
Муртино,
во
учебната
2022/2023 година;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Свети Кирил и Методиј”
Дабиле во учебната 2021/2022
година,
со
извештај
за
самоевалуација
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ “Свети Кирил и
Методиј”
од
Дабиле,
во
учебната 2022/2023 година;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Герас Цунев” Просениково во
учебната 2021/2022 година, со
Самоевалуација и Извештај за
самоевалуација;
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ООУ “Герас Цунев” од
Просениково,
во
учебната
2022/2023 година;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ
“Гоце Делчев” Вељуса во
учебната 2021/2022 година;
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса,
во учебната 2022/2023 година;
Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на
Општинското основно музичко
училиште “Боро Џони” од
Струмица
во
учебната
2021/2022 година со извештај
за самоевалуација;
Заклучок за усвојување на
Годишната програма за работа
на
Основното
музичко
училиште „Боро Џони” од
Струмица
,
во
учебната
2022/2023 година;
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76. 76.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна
екскурзија
за учениците од
трето одделение на Основното
општинско училиште „Видое
Подгорец“ од Струмица во
учебната 2022/2023 година;
77. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
дводневна екскурзија
за
учениците од шесто одделение
на
Основното
општинско
училиште „Видое Подгорец“ од
Струмица
во
учебната
2022/2023 година;
78. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
тридневна
екскурзија
за
учениците
од
девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Видое
Подгорец“ од Струмица во
учебната 2022/2023 година;
79. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
настава
во
природа
со
учениците
од
петто
одделение
на
Основното
општинско училиште „Видое
Подгорец“ од Струмица во
учебната 2022/2023 година;
80. 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 2022/
2023 година;
81. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
дводневна екскурзија
за
учениците од шесто одделение
на
Основното
општинско
училиште „Никола Вапцаров“
од Струмица во учебната
2022/2023 година;
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82. 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 2022/ 2023 година;
83. 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 2022/
2023 година;
84. 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 2022/
2023 година;
85. 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 2022/
2023 година;
86. 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
2022/ 2023 година;
87. 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 2022/
2023 година;
88. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програма за изведување на
еднодневна
екскурзија
со
учениците од трето одделение
при ООУ „Сандо Масев”

02.09.2022 год.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.
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Струмица, во учебната 2022/
2023 година;
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 2022/
2023 година;
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
2022/ 2023 година;
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 2022/
2023 година
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 2022/ 2023 година;
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 2022/ 2023 година;
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
2022/ 2023 година;
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 2022/ 2023 година;
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96. Заклучок за давање позитивно
мислење
за реализација на
Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија
за
учениците од трето одделение
на
Основното
општинско
училиште „Маршал Тито“ од
Муртино
во
учебната
2022/2023 година;
97. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
дводневна екскурзија
за
учениците од шесто одделение
на
Основното
општинско
училиште „Маршал Тито“ од
Муртино
во
учебната
2022/2023 година;
98. Заклучок за давање позитивно
мислење за реализација на
Програмата за изведување на
тридневна
екскурзија
за
учениците
од
девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната
2022/2023 година
99. Заклучок за давање позитивно
мислење
за реализација на
Програмата за кампување за
учениците од шесто до девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната
2022/2023 година
100.
Заклучок
за
давање
Програмата за зимување за
учениците од шесто до девето
одделение
на
Основното
општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната
2022/2023 година;
101.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување на настава во
природа со учениците од петто
одделение
на
Основното
општинско училиште „Маршал
Тито“ од Муртино во учебната
2022/2023 година;
102.
Заклучок
за
давање
позитивно мислење
за
реализација на Програмата за
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изведување на еднодневна
екскурзија
за учениците од
трето одделение на Основното
општинско училиште „Свети
Кирил и Методиј“ од Дабиле во
учебната 2022/2023 година;
103.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
на
дводневна
екскурзија
за учениците од
шесто
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Свети Кирил и
Методиј“
од
Дабиле
во
учебната 2022/2023 година;
104.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
на
тридневна
екскурзија
за учениците од
девето
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Свети Кирил и
Методиј“
од
Дабиле
во
учебната 2022/2023 година;
105.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна
екскурзија
за учениците од
трето
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Герас Цунев“ од
Просениково
во
учебната
2022/2023 година;
106.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
дводневна
ексурзија со учениците од
шесто
одделение на
Основното
општинско
училиште „Герас Цунев“ од
Просениково
во
учебната
2022/2023 година;
107.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
на
тридневна
екскурзија
за учениците од
девето
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Герас Цунев“ од
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Просениково
во
учебната
2022/2023 година;
108.
Заклучок
за
давање
позитивно мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
настава
во
пророда
со учениците од
петто
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Герас Цунев“ од
Просениково
во
учебната
2022/2023 година;
109.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување на еднодневна
екскурзија
за учениците од
трето
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Гоце Делчев“ од
Вељуса
во
учебната
2022/2023 година;
110.
Заклучок
за
давање
позитивно
мислење
за
реализација на Програмата за
изведување
тридневна
екскурзија со учениците од
деветто
одделение
на
Основното
општинско
училиште „Гоце Делчев“ од
Вељуса
во
учебната
2022/2023 година;
111.
Заклучок по барање за
автентично
толкување
на
членови од Деловникот на
Советот
на
Општина
Струмица;
112.
Заклучок за усвојување на
Кварталниот
извештај
за
извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот
квартал од 2022 година; и
113.
Квартален извештај за
извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот
квартал од 2022 година.
II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр.09-7164/2
Општина Струмица
02.09.2022 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
……………………………………

02.09.2022 год.
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241.
Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19,
53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од 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 седница одржана на
31.08.2022 година, донесе
Oдлука
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година
1.

Општ дел
Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се состои од:
Буџет
I.

II.

I.

Ребаланс

Вкупни приходи

1.182.141.974

1.251.207.918

Даночни приходи

329.896.191

329.896.191

Неданочни приходи

51.556.706

52.706.706

Капитални приходи

58.500.000

58.500.000

Приходи од дотации

605.006.818

647.718.934

Приходи од трансфери

79.304.344

94.862.987

Приходи од донации

57.877.915

67.523.100

Вкупни расходи

1.403.545.052

1.472.610.996

Од утврдени намени

1.400.245.052

1.468.660.996

3.300.000

3.950.000

Расходи од резервите
II.

Дефицит

III.

Финансирање

221.403.078

Прилив

221.403.078

- 221.403.078

221.403.078
221.403.078

0

0

221.403.078

221.403.078

Домаш.задолжување
Депозит

-221.403.078

Одлив

0

Отплата на главница

0

0

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што
следува:

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 15

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 17

Стр. 18

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 19

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 21

Стр. 22

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 23

Стр. 24

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 25

Стр. 26

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 27

Стр. 28

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 29

Стр. 30

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 31

Стр. 32

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 33

Стр. 34

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 35

Стр. 36

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 37

Стр. 38

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 39

Стр. 40

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 41

Стр. 42

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 43

Стр. 44

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 45

Стр. 46

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 47

Стр. 48

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 49

Стр. 50

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 51

Стр. 52

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 53

Стр. 54

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 55

Стр. 56

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 57

Стр. 58

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 59

Стр. 60

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 61

Стр. 62

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 63

Стр. 64

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 65

Стр. 66

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 67

Стр. 68

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 69

Стр. 70

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

02.09.2022 год.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

стр. 71

Стр. 72

Службен гласник на општина Струмица
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-6974/1
Совет на општина Струмица
31.08.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................

242.
Врз основа на член 26 став 1 точка
6 од Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и
178/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 122/21) 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 31.08.2022 година, донесе
Одлука
за измена на Одлуката за резервирање
средства за експропријација во
Буџетот на општина Струмица за 2022
година
Член 1
Во
член 1 од Одлуката за
резервирање средства за експропријација
во Буџетот на општина Струмица за 2022
година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр.27/21 и бр.7/22) износот
“17.500.00,00 денари“ се заменува со
износот од „5.600.000, 00 денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7055/1
Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
243.
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 и
198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20),

бр. 15

02.09.2022 год.

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 31.08.2022 година, донесе:
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување за 2023 година на
Општина Струмица
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план за
вработување за 2023 година на Општина
Струмица бр. 09-6681/1 од 19.08.2022
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7056/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
244.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на Мите
Ѓорѓиев од Струмица
Член 1
На Мите Ѓорѓиев од Струмица, му
се доделува парична помош во нето износ
од 50.000, 00 денари, за лекување.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица
за 2022 година и да се трансферираат на
доставена трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7057/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
245.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на Трајко
Ристов од Струмица
Член 1
На Трајко Ристов од Струмица, му
се доделува парична помош во нето износ
од 50.000, 00 денари, за лекување.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица
за 2022 година и да се трансферираат на
доставена трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7058/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
246.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица

стр. 73

(„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
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за доделување парична помош на Трајко
Чонев од Струмица
Член 1
На Трајко Чонев од Струмица му се
доделува парична помош во вкупен нето
износ 50.000,00 денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар во
куќа во с. Костурино.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица
за 2022 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7059/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
247.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.174/21),
член
2
од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе:

Стр. 74

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за проширување на плански опфат на КП
бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација за проширување на плански
опфат за бесправниот објект, ПОМОШЕН
ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина П
(приземје), кој се наоѓа на КП бр.4578/1 и
КП бр.4577, КО Струмица, во сопственост
на Република Северна Македонија.
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со
висина П (приземје), кој се наоѓа на КП
бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица, се
наоѓа надвор од плански опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7060/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...............................
248.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.174/21),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе:

бр. 15

02.09.2022 год.

Одлука
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.1059 и КП
бр.1483/3, КО Градско Балдовци
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
ПОМОШЕН
ОБЈЕКТ
ОД
ЛЕСНА
И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (зграда
бр.3) со висина П+Пк (приземје и поткровје),
кој се наоѓа на КП бр.1059, КО Градско
Балдовци, во сопственост на Илиев Игор и
КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци, во
сопственост
на
Република
Северна
Македонија.
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ ОД ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (зграда
бр.3) со висина П+Пк (приземје и поткровје),
кој се наоѓа на КП бр.1059 и КП бр.1483/3,
КО Градско Балдовци, се наоѓа надвор од
плански опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-7061/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претсeдател
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
.........................................
249.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.174/21),
член
2
од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“

02.09.2022 год.

бр. 15
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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
31.08.2022 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за проширување на плански опфат на КП
бр.971, КО Попчево
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација за проширување на плански
опфат за бесправните објекти, СТАНБЕНА
КУЌА (зграда бр.1) со висина Су+П (сутерен
и приземје) и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда
бр.2) со висина П (приземје), кои се наоѓаат
на КП бр.971, КО Попчево, во сопственост
на Република Северна Македонија.
СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со
висина Су+П (сутерен и приземје) и
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.2) со висина
П (приземје), кои се наоѓаат на КП бр.971,
КО Попчево, се наоѓаат надвор од плански
опфат.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7062/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претсeдател
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...................................
250.
Врз основа на член 348 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патишта
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08
и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11,
114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16,
11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), Законот
за градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 130/09...168/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20),
Законот за јавните патишта „Службен
весник на Република Mакедонија“ бр.
84/08....163/16 и „Службен весник на
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Република
Северна
Македонија“
бр.
174/21), 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 31.08.2022 година,
донесе
Одлука
за утврдување на режим на сообраќај за
велосипедска патека во град Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се врши утврдување
на режим на сообраќај
за велосипетска
патека на: Булевар „Ленинова“, Булевар
„Маршал Тито“, Булевар „Гоце Делчев“,
Булевар
„Балканска“,
ул.
„Маршал
Тито“ (стара чаршија), ул. „Гоце Делчев“, ул.
„24-ти Октомври“, ул. „Братство Единство“,
ул. „Климент Охридски“, Градски парк, ул.
„Ѓуро Салај“, ул. „4“, ул. „5“ и ул. „Сандо
Масев“ во град Струмица.
Член 2
Со
сообраќајното
решение
за
велосипедска патека на булеварите и
улиците наведени во член 1 од оваа Одлука,
ќе се унапреди велосипедскиот сообраќај во
градот , ќе се намалат емисиите на штетни
гасови, ќе се намали фреквенцијата на
моторниот сообраќај, а со тоа ќе се зголеми
и безбедноста во сообраќајот во градот.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
„Измена и дополнување на Основен
сообраќаен проект за велосипедска патека
во Струмица со тех. бр. 015-039/20“
со
технички број 015-019/22 од 16.05.2022
година изработен од МС СТОП ПРОЕКТ
ДООЕЛ Струмица, Извештајот од извршена
ревизија на основниот сообраќаен проект за
измена
и
дополнување
на
основен
сообраќаен проект за велосипедска патека
во Струмица со технички број 015-039/20, со
техн. бр. 05-113/22 изработен од ДПТУ
ПЕОЛЕО ДООЕЛ Скопје и Согласноста на
доставениот сообраќаен проект со технички
број 015-019/22- „Измена и дополнување на
основен сообраќаен проект за велосипедска
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патека во Струмица со тех. бр. 015039/20“ со
рег. Бр. 22.26.5-3591/2 од
04.07.2022 година од Министерството за
внатрешни работи –СВР Струмица.
Член 4
Со влегувањето во сила на оваа Одлука,
престанува да важи Одлуката за утврдување на
режим на сообраќај за велосипедска патека во
град Струмица број
08-530/1 од 28.01.2021
година, објавена во („Службен гласник на
општина Струмица“ бр.01/21).
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица“.
Бр.08-7063/1
Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
251.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 ,8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритет и сопствено
учество на проект за „Изградба на Дом
на Култура во с. Куклиш Струмица – прва
фаза“

Член 1
Се утврдува приоритет и сопствено
учество на проект за „Изградба на Дом на
Култура во с. Куклиш Струмица – Прва
фаза“, населено место Куклиш, Општина
Струмица.
Член 2
Со
утврдениот
приоритет
и
сопствено учество на Проект за „Изградба
на Дом на Култура во с. Куклиш
Струмица – Прва фаза“ кој е аплициран
на Отворен Јавен повик за финансирање на
Предлог проекти за намалување на

бр. 15

02.09.2022 год.

диспаритетите меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на
регионалната
конкурентност за
2022
година, по одделни мерки и активности за
рамномерен регионален развој објавен врз
основа на член 58 од Законот за
рамномерен регионален развој („Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.24/2021 и 174/21), од страна на
Министерство за локална самоуправа на
Република Северна Македонија.
Член 3
Носител на проектот е Општина
Струмица, дел од средствата (51,816%) за
реализација на овој проект се сопствено
учество и се предвидени во Буџетот на
Општина Струмица за 2022, со износ од
4.301.589,00 денари со ДДВ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-7064/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
252.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за изготвување Извештај за успешноста
на реализацијата на планот
занамалување на загадувањето и
подобрување на квалитетот на
амбиентниот воздух (2019-2024)
Член 1
Се задолжува секторот за локален
економски развој и заштита на животната
средина при општина Струмица да
направат анализа проценка за успешноста
на реализацијата на План за намалување
на загадувањето и подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух 20192024 (план за квалитет на воздух) и да
достави извештај до Советот на општина
Струмица.

02.09.2022 год.
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Член 2
Се задолжува секторот за локален
економски развој и заштита на животната
средина при општина Струмица да направи
ревизија, дополнување и усогласување на
План за намалување на загадувањето и
подобрување
на
квалитетот
на
амбиентниот воздух 2019-2024 (план за
квалитет на воздух) со новиот ЛЕАП за
периодот 2023 – 2029 откако ќе биде
донесен.
Член 3
Се определува 15 декември 2022
како краен рок за да се достави извештај до
Советот на општина Струмица за проценка
за успешноста на реализацијата на План за
намалување
на
загадувањето
и
подобрување
на
квалитетот
на
амбиентниот воздух 2019-2024 (план за
квалитет на воздух).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-7065/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
253.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за отпочнување постапка за
изготвување на нов Локален еколошки
акционен план (ЛЕАП) за периодот 20232029 за Општина Струмица
Член 1
Се задолжува Секторот за локален
економски развој и заштита на животната
средина при општина Струмица да отпочне
со јавни медиумски консултации како
подготовка за изготвување на нов Локален
еколошки акционен план (ЛЕАП) за
периодот 2023 – 2029 со цел запознавање и
пошироко вклучување на повеќе експерти,
граѓански активисти, граѓански иницијативи
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и
граѓански
организации,
медиуми,
здравствени
институции,
индустриски
асоцијации и образовни институции во
работните групи кои ќе бидат задолжени за
изработка на новиот ЛЕАП и нивна
поблиска
јавна
соработка
со
сите
релевантни чинители на локално и државно
ниво.
Член 2
Се задолжува Секторот за локален
економски развој и заштита на животната
средина при општина Струмица да изготват
критериуми и да спроведат јавен повик на
кој ќе се изберат членови на Локален
управен комитет задолжен да ја организира
работата и да раководи со тимовите по
одредени области и ќе го координира и
фацилитира учеството на јавноста во
целиот
процес
на
изготвување,
презентирање,
јавна
расправи
и
донесување на новиот ЛЕАП за периодот
2023 – 2029 година.
Член 3
Се определува број на членови во
Локален управен комитет да биде вкупно 9
членови, од кои 2 членови од општина
Струмица од одделенијата за екологија и
буџетска координација, 3 членови од
граѓански организации, 1 член од локални
медиуми,
1
член
од
здравствени
институции, 1 член од локални индустриски
асоцијации и 1 член од образовни
институции.
Член 4
Се определува 1
како краен рок за избор
Локален управен комитет,
2022 како краен рок за
работните групи.

октомври 2022
на членови на
а 15 октомври
формирање на

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-7066/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
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Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017,
64/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 229/2020) 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
31.08.2022 година, донесе

Одлука
за јавна отчетност на инспекциските
служби во рамки на Општина Струмица

Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Член 1
Се задолжува Градоначалникот на
општина Струмица да донесе одлука со која
ќе се обврзат сите инспекциски служби во
рамки на општината да изготвуват и да
објавуват
полугодишни
извештаи
за
активностите и резултатите на локалните
инспекциски
служби
на
сумарно
и
поединечно ниво по инспектор во обем
определен согласно законот за инспекциски
надзор и останатите .
Член 2
Се задолжува Градоначалникот на
општина Струмица да донесе одлука со која
ќе го обврзе Секторот за инспекциски
работи
при
општина
Струмица
да
организира годишни јавни презентации на
работата на секоја поединечна инспекциска
служба во рамките на општина Струмица и
во склоп на истата да има посебен дел за
јавна дебата трибина со граѓаните и
организациите присутни на презентацијата.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-7067/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
255.
Врз основа на член 28 став 4 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004,
55/2005,
113/2005,
35/2006,
30/2007, 49/2007,81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,

Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Средното
општинско училиште „Јане Сандански“
Струмица и тоа:
-

-

шест паралелки со 87 ученици во
гимназиско образование на македонски
наставен јазик;
три паралелки со 20 ученици во стручно
образование, за образовен профил –
економски техничар – економско –
правна и трговска струка на македонски
наставен јазик со четиригодишно
траење на образованието
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“
Бр.08-7068/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
256.
Врз основа на член 28 став 4 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004,
55/2005,
113/2005,
35/2006,
30/2007, 49/2007,81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017,
64/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

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
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште со
ученички дом „Димитар Влахов“
Струмица

-

-

Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелка со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Средното
општинско училиште со ученички дом
„Димитар Влахов“ Струмица и тоа:
-

-

-

-

една паралелка со 24 ученици
во стручно образование, за
образовен профил – техничар
за фитомедицина – земјоделско
– ветеринарна струка, на
македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 12 ученици
во стручно образование (со
зголемен
број
часови
по
практично
образование
поминати во компанија), за
образовен
профил
–
агротехничар - земјоделско –
ветеринарна
струка,
на
македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 6 ученици во
стручно
образование
(со
зголемен
број
часови
по
практично
образование
поминати во компанија), за
образовни профили – техничар
за агроменаџмент - земјоделско
– ветеринарна струка, на
македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 6 ученици во
стручно
образование,
за
образовни профили – техничар
за ветеринарна медицина земјоделско
–
ветеринарна
струка, на македонски наставен

-

стр. 79

јазик со четиригодишно траење
на образованието;
една паралелка со 14 ученици
во стручно образование (со
зголемен
број
часови
по
практично
образование
поминати во компанија), за
образовен
профил
–
прехранбен техничар - хемиско
–
технолошка
струка,
на
македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 23 ученици
во стручно образование, за
образовен профил – техничар
за
козметички
и
хемиски
производи
хемиско
–
технолошка
струка,
на
македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една комбинирана паралелка со
10
ученици
во
стручно
образование (со зголемен број
часови
по
практично
образование
поминати
во
компанија),
за
образовни
профили – келнер и готвач –
угостителско
–
туристичка
струка на македонски наставен
јазик со тригодишно траење на
образованието.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“
Бр.08-7069/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
257.
Врз основа на член 28 став 4 од
Законот
за
средното
образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004,
55/2005,
113/2005,
35/2006,
30/2007, 49/2007,81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017,
64/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“

Стр. 80

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
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Средното општинско училиште „Никола
Карев“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелка со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Средното
општинско училиште „Никола Карев“
Струмица и тоа:
-

-

-

-

-

една паралелка со 23 ученици во
стручно образование (со зголемен број
часови по практично образование
поминати во компанија), за образовен
профил – техничар за дизајн на облека
–текстилно – кожарска струка на
македонски
наставен
јазик
со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 22 ученици во
стручно образование (со зголемен број
часови по практично образование
поминати во компанија), за образовен
профил – техничар за моделирање на
облека –текстилно – кожарска струка на
македонски
наставен
јазик
со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 14 ученици во
стручно образование (со зголемен број
часови по практично образование
поминати во компанија), за образовен
профил – техничар за производно
машинство –машинска
струка на
македонски
наставен
јазик
со
четиригодишно
траење
на
образованието;
една паралелка со 16 ученици во
стручно образование, за образовен
профил
–
автомеханичар
–
електротехничка струка, на македонски
наставен јазик со тригодишно траење
на образованието;
една паралелка со 11 ученици во
стручно образование, за образовен
профил
–
електромеханичар
за
компјутерска техника и автоматика –
електротехничка струка, на македонски
наставен јазик со тригодишно траење
на образованието;

-

-

-

бр. 15

02.09.2022 год.

една паралелка со 10 ученици во
стручно образование, за образовен
профил
–
електромеханичар
–
електротехничка струка, на македонски
наставен јазик со тригодишно траење
на образованието;
една паралелка со 21 ученик во стручно
образование, за образовен профил –
градежен техничар – градежно геодетска
струка,
на
македонски
наставен јазик со четиригодишно
траење на образованието;
една паралелка со 17 ученици во
стручно образование (со зголемен број
часови по практично образование
поминати во компанија), за образовен
профил – техничар за мебел и ентериер
– шумарско – дрвопреработувачка
струка на македонски наставен јазик со
четиригодишно
траење
на
образованието.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“
Бр.08-7070/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................
258.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Видое
Подгорец“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Видое Подгорец“
Струмица и тоа:

02.09.2022 год.

-

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

три паралелки во I одделение со 77
ученици;
пет паралелки во II одделение со 99
ученици.
четири паралелки во III одделение со 98
ученици;
пет паралелки во IV одделение со 95
ученици;
пет паралелки во V одделение со 101
ученици;
пет паралелки во VI одделение со 81
ученици;
пет паралелки во VII одделение со 107
ученици;
пет паралелки во VIII одделение со 96
ученици;
пет паралелки во IX одделение со 105
ученици.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува
по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7071/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
259.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Никола
Вапцаров“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Никола Вапцаров“
Струмица и тоа:
1. ООУ„Никола Вапцаров“ Струмица:

-
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четири паралелки во I одделение со
95 ученици;
четири паралелки во II одделение
со 106 ученици;
четири паралелки во III одделение
со 107 ученици;
четири паралелки во IV одделение
со 103 ученици;
четири паралелки во V одделение
со 100 ученици;
пет паралелки во VI одделение со
102 ученици;
пет паралелки во VII одделение со
98 ученици;
четири паралелки во VIII одделение
со 89 ученици;
пет паралелки во IX одделение со
85 ученици.

2. Во ПУ с. Градско Балдовци
−
−
−

една паралелка во I одделение со 2
ученици;
една комбинирана паралелка во IIIV со 11 ученици;
една комбинирана паралелка во IIIV со 10 ученици.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“,a ќе се применува по
добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7072/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
260.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за

Стр. 82

Службен гласник на општина Струмица

учебната 2022/2023 година во Општинското
основно
училиште
„Маршал
Тито“
Струмица и тоа:
1. Во ООУ „Маршал Тито“ Струмица:
-

-

-

-

-

-

-

две паралелки во I одделение со 39
ученици
(македонски
наставен
јазик);
три паралелки во I одделение со 59
ученици (турски наставен јазик);
две паралелки во II одделение со 31
ученици
(македонски
наставен
јазик);
две паралелки во III одделение со
39 ученици (македонски наставен
јазик);
три паралелки во III одделение со
58 ученици (труски наставен јазик);
две паралелки во IV одделение со
39 ученици (македонски наставен
јазик);
две паралелки во IV одделение со
39 ученици (турски наставен јазик);
две паралелки во V одделение со
30 ученици (македонски наставен
јазик);
две паралелки во V одделение со
38 ученици (турски наставен јазик);
четири паралелки во VIII одделение
со 77 ученици (македонски наставен
јазик);
четири паралелки во IX одделение
со 58 ученици (македонски наставен
јазик).

2. Во ПУ с. Рич:
−
−
−

една комбинирана паралелка во I, II
и III
одделение со 7 ученици
(македонски наставен јазик);
една комбинирана паралелка во V
одделение
со
2
ученици
(македонски наставен јазик);
една паралелка IV одделение со 7
ученици
(македонски
наставен
јазик).

3. ПОУ с. Попчево
-

една комбинирана паралелка во V
одделение со 1 ученик (македонски
наставен јазик).
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува

бр. 15

02.09.2022 год.

по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7073/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................

261.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Сандо
Масев“ Струмица
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Сандо Масев“ Струмица
и тоа:
1. Во ОУ „Сандо Масев“ Струмица,
-

-

една паралелка во II одделение со 16
ученици (македонски
наставен
јазик);
една паралелка во IV одделение со 18
ученици (македонски наставен јазик);
две паралелки во VII одделение со 32
ученици (македонски наставен јазик);
четири паралелки во IX одделение со
66 ученици (македонски наставен јазик).

2. Во ПУ с. Баница:
- една паралелка во II одделение со 12
ученици;
- две паралелки во V одделение со 29
ученици;
- една паралелка во VII одделение со 15
ученици;
- една паралелка во VIII одделение со
15 ученици.

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

3.Во ПУ с. Добрејци:
-

една паралелка во I одделение со 5
ученици;
една паралелка во II одделение со 12
ученици;
една паралелка во III одделение со 12
ученици;
една паралелка во IV одделение со 7
ученици;
една паралелка во V одделение со 13
ученици.
4. Во ПУ с. Водоча:

-

една паралелка од II-III одделение со 3
ученици;
една паралелка од I, IV, V одделение
со 5 ученици.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува
по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7074/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
262.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Даме
Груев“ Куклиш
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш и
тоа:

стр. 83

1. Во ООУ „Даме Груев“ Куклиш:
- две паралелки во I одделение со 20
ученици
(македонски
наставен
јазик);
- две паралелки во II одделение со 22
ученици
(македонски
наставен
јазик);
- две паралелки во III одделение со
21 ученик (македонски наставен
јазик);
- една паралелка во V одделение со
18 ученици (македонски наставен
јазик);
- две паралелки во VII одделение со
19 ученици (македонски наставен
јазик);
- две паралелки во VIII одделение со
21 ученик (македонски наставен
јазик);
2. Во ПУ с. Костурино:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

една паралелка во I одделение со 4
ученици
(македонски
наставен
јазик);
една паралелка во II одделение со 9
ученици
(македонски
наставен
јазик);
една паралелкa во III одделение со
6 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во IV одделение со
4 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во V одделение со
7 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во VI одделение со
6 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во VII одделение со
7 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во VIII одделение
со 8 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелкa во IX одделение со
5 ученици (македонски наставен
јазик);

3. Во ПООУ „Даме Груев“ Раборци:
-

една комбинирана паралелкa во IIII-V одделение со 4 ученици
(македонски наставен јазик);
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4. Во ПООУ „Даме Груев“ Свидовица:
-

-

една комбинирана паралелка I-III-V
одделение
со
8
ученици
(македонски наставен јазик);
една комбинирана паралелкa II-IV
одделение
со
9
ученици
(македонски наставен јазик);

-

5.Во ПООУ „Даме Груев“ Дорломбос:
-

една комбинирана паралелка III-IV
одделение со 3 ученици (турски
наставен јазик).
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“,a ќе се применува по
добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7075/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
263.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Маршал Тито“ Муртино
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Маршал Тито“ Муртино
и тоа:
1. Во ООУ „Маршал Тито“ Муртино:
-

една паралелка во I одделение со 16
ученици (македонски наставен јазик);

-

бр. 15

02.09.2022 год.

една паралелка во II одделение со 15
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во III одделение со 9
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во IV одделение со 11
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во V одделение со 8
ученици (македонски наставен јазик);
три паралелки во VI одделение со 54
ученици (македонски наставен јазик);
една паралелка во VII одделение со 19
ученици (македонски наставен јазик);
три паралелки во VIII одделение со 38
ученици (македонски наставен јазик);
три паралелки во IX одделение со 39
ученици (македонски наставен јазик);
2. Во ПУ с. Банско:
-

-

-

-

-

-

една паралелка во I одделение со
20 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелка во I одделение со 7
ученици (турски наставен јазик);
една паралелка во II одделение со
13 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелка во II одделение со
20 ученици (турски наставен јазик);
една паралелка во III одделение со
18 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелка во III одделение со
15 ученици (турски наставен јазик);
една паралелка во IV одделение со
16 ученици (македонски наставен
јазик);
една паралелка во IV одделение со
20 ученици (турски наставен јазик);
една паралелка во V одделение со
20 ученици (македонски наставен
јазик).
една паралелка во V одделение со
20 ученици (турски наставен јазик).

3. Во ПУ с. Сачево:
-

-

-

една паралелка во I одделение со 2
ученика
(македонски
наставен
јазик);
една паралелка во III одделение со
3 ученици (македонски наставен
јазик);
една комбинирана паралелкa II-IV
одделение
со
5
ученици
(македонски наставен јазик).

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

4. Во ПУ с. Габрово:
-

една паралелка во II одделение со
1 ученик (македонски наставен
јазик).
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“,a ќе се применува по
добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7076/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
264.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки сопомал број на ученици во
Општинското основно училиште „Свети
Кирил и Методиј“ Дабиле
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Свети Кирил и Методиј“
Дабиље и тоа:
- една паралелка во I одделение со
16 ученици;
- една паралелка во II одделение со
18 ученици;
- една паралелка во III одделение
со 26 ученици;
- една паралелка во IV одделение
со 13 ученици;
- една паралелка во V одделение со
13 ученици;
- една паралелка во VI одделение
со 20 ученици;
- една паралелка во VII одделение
со 17 ученици;
- две паралелки во VIII одделение
со 21 ученици; и
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- една паралелка во IX одделение
со 15 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува
по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7077/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
265.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Герас
Цунев“ Просениково
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно
училиште
„Герас
Цунев“
Просениково и тоа:
- две паралелки во I одделение со
22 ученици;
- две паралелки во II одделение со
15 ученици;
- две паралелки во III одделение со
20 ученици;
- две паралелки во IV одделение со
31 ученици;
- две паралелки во V одделение со
20 ученици;
- три паралелки во VI одделение со
34 ученици;
- три паралелки во VII одделение со
34 ученици;
- три паралелки во VIII одделение
со 33 ученици; и
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- три паралелки во IX одделение со
35 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува
по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7078/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................................
266.
Врз основа на член 53 и член 183 од
Законот
за
основното
образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште
„Гоце Делчев“ Вељуса
Член 1
Се дава согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2022/2023 година во Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса и
тоа:
- една паралелка во I одделение со
1 ученик;
- една паралелка во II одделение со
4 ученици;
- една паралелка во III одделение
со 4 ученици;
- една паралелка во IV одделение
со 6 ученици;
- една паралелка во V одделение со
5 ученици;
- една паралелка во VI одделение
со 6 ученици;

бр. 15

02.09.2022 год.

- една паралелка во VII одделение
со 9 ученици;
- една паралелка во VIII одделение
со 2 ученици; и
- една паралелка во IX одделение
со 4 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“, a ќе се применува
по добивањето на позитивно мислење од
Министерството за образование и наука.
Бр.08-7079/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
267.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
на Општина Струмица за работа со
облиците на месна самоуправа во 2022
година
1.Во Програмата на Општина
Струмица за работа со облиците на месна
самоуправа во 2022 година „Службен
гласник на опшина Струмица“ бр. 27/21) се
вршат следните измени и дополнувања:
Во глава
2. Финасирање
Износот од „5.000.000 денари“ се
заменува со износот „8.500.000 денари“.
Во
Програмата
ДА:
Месна
самоуправа (капитални објекти) износот од
„5.000.000 денари“ се заменува со износот
„8.500.000 денари“.

02.09.2022 год.

бр. 15
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Во табелата по реден број 1 се додава:

р.б.

Назив на програмата

1.

Реконструкција на домови на културата во села

2.

Паркови и зеленила во населени места

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7080/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................
268.
Врз основа на Законот за градење
(„Сл. весник на РМ” бр.130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. весник на
РСМ” бр. 244/19, 18/20 и 279/20), член 95 од
Законот за градежно земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16
и „Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 275/19), “Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост”
(„Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и 72/18),
член 36 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот

на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година
Во
Програмата
за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
број 27/21, 2/22, 7/22 и 12/22 ) се вршат
следните измени и дополнувања:
Во глава:
VI. Трошоци за уредување на
градежното земјиште по области и објекти:
1.Во Програма Ф2: Уредување на
градежно земјиште (рушење) износот од
„100.000 денари“ се заменува со износот
„2.100.000 денари“.
2. Во Програма ФА: Уредување на
градежно земјиште (капитални трошоци)
износот од
„80.318.195 денари“ се
заменува со износот „90.318.195 денари“.

Во тебелата по реден број 38 се додава:
ред.
бр.
39

назив на активноста
Реконструкција на улици долж порој Крушевска Република

3.Во Програмата: ГА: Нова населба во турско маало износот од „126.000.000 денари“
се заменува со износот „91.256.319 денари“
4. Во Програмата Ј1: Снабдување со вода износот од „7.200.000 денари“ се заменува
со износот „23.200.000 денари“
Во тебелата по реден број 1 се додава
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ред.
бр.

назив на активноста

2.

Вода - три месеци

бр. 15

02.09.2022 год.

5. Во Програмата ЈЕ: Изградба на простор за паркирање исносот од „100.000 денари“
се брише.
6. Во програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води
износот од „47.500.000 денари“ се заменува со износот „37.500.000 денари“.
Во табелата по реден број 2 се додава:
ред.
бр.

Назив на активноста

3

Учество во грантот за Софилар

4

Надзор за канал „Крушевска република“

5

Надзор за порој „ Св. Илија“

7. Во Програмата ЈЛ: Други
Комунални услуги
(капитални трошоци)
износот од „6.800.000 денари“ се заменува
со износот „8.172.536 денари“.
8. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7081/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
269.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за изградба и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Струмица за 2022 година
Во Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2022

година („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 27/21 и 7/22) се вршат
следните измени:
1.Во Ј3 - Програмата - Јавно
осветлување износот од „30.000.000,oo
денари, се заменува со износот „
50.940.000,oo денари,
за тековната
потрошувачка на електрична енергија ,
трансфер до ЈП за струја и за одржување
на ул. осветлување..
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7082/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
270.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2022 година
1.Во Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт и

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

млади во 2022 година („Служнен гласник на
општина Струмица“ бр. 27/21), се врши
следната имена:
Во глава
5. Распоредување на буџетските средства
Л0: Програма за спорт и рекреација износот од „12.000.000 денари“ денари се
заменува со износот 13.100.000 денари.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7083/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
.......................................
271.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2022 година
I. Во Програмата за активностите на
општина
Струмица
поврзани
со
спроведување на проекти финансирани од
фондовите на Европската Унија за 2022
година („Службен гласник на општина
Струмица“ број 27/21 и 7/22) се вршат
следните измени и дополнувања:
Во глава 5 Финансирање
Се брише:
„Предвидените проектни активности во
рамките на оваа Предлог-Програма, со
вкупна вредност од 37.254.763,00 денари,
ќе бидат финансирани преку донации од
фондовите на Европската Унија и од
Буџетот на општина Струмица.
Донациите во износ од 30.400.000,00
денари се 100% грантови, додека за
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времено финансирање на
проектни
активности
и/или
финансирање
на
непредвидени активности кои се од
суштинско значење за реализација на
планираните активности се предвидени
6.854.763,00 денари“.
Се додава:
„Предвидените проектни активности
во рамките на оваа Предлог-Програма, со
вкупна вредност од 30.400.000,00 денари,
ќе бидат финансирани преку донации од
фондовите на Европската Унија. Донациите
во износ од 30.400.000,00 денари се 100%
грантови“
II. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7084/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................
272.
Врз основа на член 101 од Законот
за средно образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17 и 64/18 и „Службен весник на
Република
Северна
Македонија“
бр.
229/20), член 157 од Законот за основното
образование („Сл. весник на РСМ“ бр.
161/19 и 229/20), член 22, став 1, точка 8,
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 31.08.2022 година,
донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица
во областа на образованието во 2022
година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
образованието во 2022 година („Службен
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гласник на општина Струмица“ бр. 27/21 и
7/22) се вршат следните измени и
дополнувања:
Во глава 5 - Финасирање

бр. 15

02.09.2022 год.

1.Програмата N1:Основно образование
износот од „5.406.047 денари„ се заменува
со износот „5.161.047 денари“.

Во табелата се менува и додава:
Назив на активноста
Училишен прибор за ученици од социјално загрозени семејства во
учебната 2021/2022 и 2022/2023 год
Организација на Свечена академија по повод 24-ти мај
Реализација на акивност за првиот училишен ден во новата учрбна
година
Пристапна рампа во ПОУ „Даме Груев“ Свидовица

се менува
Се менува
Се додава
Се менува

2. Во Програмата NАA: Капитални инвестиции во образование износот од „3.085.000
денари се заменува со износот „ 3.330.000 денари“.
Во табелата се додава:
Назив на активноста
Асфалтирање на училишен двор во ООУ „Видое Подгорец“
Поврзување на парен котел со спортска сала во ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино
3.Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица “.
Бр.08-7085/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
273.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за активностите
на општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2022 година
Во Програмата за активностите на општина
Струмица за областа на социјалната

заштита и заштитата на децата во 2022
година („Службен гласник на општина
Струмица“ број 27/21 и 7/22) се вршат
следните измени:
1. Во Програмата V2 - износот од
„6.025.200,оо денари“ се заменува со
износот „5.025.200,оо денари“
Во потпрограмата „Поддршка на
активности во Повеќенаменскиот социјален
центар и останати проекти“ износот од
„4.249.200, оо денари“ се заменува со
износот „3.249.200, оо денари“.
2. Во Програмата VА: Капитални
расходи на детски градинки:
Во ставка
„Фасада на градинка по анекс на договор“
износот
од „4.000.000,оо денари“ се
заменува со износот „3.844.551,оо денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7086/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

02.09.2022 год.

бр. 15
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274.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02), член 20
од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Северна Република
Македонија“ бр. 32/20)
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 31.08.2022 година,
донесе
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Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за 2022
година
1.Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2022 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 27/21, 1/22, 2/22, 7/22 и 10/22), се вршат
следните дополнувања:

Во глава:
VII. Урбанистички проект
Во табелата по реден број 21 се додава:
Р.б.

Објект

Износ денари

22.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - за намена Самофинансирање
Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат
на КП 168 и КП 169 КО БАНИЦА, Општина Струмица.

23.

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел Самофинансирање
од блок 41, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со
улиците:
- од северозапад, од североисток по осовина на планираната
улица бр. „4“,
- од југ по осовина на ул. „Цветан Димов“

2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7087/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
275.
Врз основа на член 20-б од Законот
за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 143/19 и 14/20) 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 ден 31.08.2022
година, донесе:

Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување во општинската
администрација на Општина Струмица за
2023 година
1. Се дава согласност на Годишниот
план
за
вработување
во
општинската администрација на
Општина Струмица за 2023 година
бр. 09-6681/1 од 19.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-7088/1 Совет на Општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
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276.
Врз основа член 19 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19,
311/20, 294/21 и 150/22), 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) и член 187 од Деловникот на Советот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Статутот на
Јавната општинска установа за деца
„Виножито“ – Струмица
1. Се дава согласност на Статутот на
Јавната општинска установа за деца
„Виножито“ – Струмица бр. 02-2/1 од
27.07.2022 година, донесен од Управниот
одбор на ова претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник“ на општина Струмица.
Бр.08-7009/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
277.
Врз основа член 116 став 1 алинеја
8 од Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22),
член 17 став 7 од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 143/19
и 14/20) 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 31.08.2022 година, донесе

бр. 15

02.09.2022 год.

Заклучок
за давање согласност на Правилникот за
внатрешна организација на работни
места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица
1. Се дава согласност на Правилникот за
внатрешна организација на работни места
во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица бр. 01-16/1
од 19.08.2022 година, донесен со Одлука на
Управниот одбор бр. 02-17/1 од 19.08.2022
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник“ на општина Струмица.
Бр.08-7011/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………….
278.
Врз основа член 116 став 1 алинеја
8 од Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22),
член 17 став 7 од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 143/19
и 14/20) 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 31.08.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Виножито“ Струмица
1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот
за
систематизација
на
работните
места
во
ЈОУДГ
„Виножито“ Струмица бр. 01-18/1 од
19.08.2022 година, донесен со Одлука на
Управниот одбор бр. 02-19/1 од 19.08.2022
година.

02.09.2022 год.

бр. 15
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник“ на општина Струмица.
Бр.08-7010/1 Совет на Општина Струмица
31.08.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
279.
Врз основа на член 116 став 1 точка
2 од Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22),
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
воспитната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
воспитната 2021/2022 година бр. 02-394/1
од 11.08.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7089/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
280.
Врз основа на член 116 став 1 точка
2 од Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22),
член 36 став 1 точка 9 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
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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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
воспитната 2022/2023 година
1. Се усвојува Програмата за работа на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
воспитната 2022/2023 година бр. 02-392/1
од 11.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7090/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
281.
Врз основа на член 142-а од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија” бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19,
311/20, 294/21 и 150/22), 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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУДГ „Детска
Радост” Струмица за 2023 година
1. Се дава согласност на Годишниот план
за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за 2023 година бр. 02-378/1 од
26.07.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7091/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………..............
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282.
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 и
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 31.08.2022 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЛУБ “Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2023 година
Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на ЛУБ “Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2023 година, бр. 01167/1 од 15.08.2022 година.
Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7092/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
283.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18 и 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 31.08.2022 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЗБК Стационар –ЛАНА
Струмица за период 01.04.2022 30.06.2022 година
1.Се дава согласност на Извештајот
за работењето на ЈПЗБК Стационар –ЛАНА
Струмица за период 01.04.2022 - 30.06.2022
година, бр. 03-26/1 од 17.08.2022 година.

бр. 15

02.09.2022 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7093/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
284.
Врз основа на член 37- e од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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 31.08.2022 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишен план
за вработување во ЈПЗБК „Стационар –
Лана“ Струмица за 2023 година
Член 1
1.Се дава согласност на Годишниот
план
за
вработување
во
Јавното
претпријатие за заловување и третман на
бездомни кучиња „Стационар – Лана“
Струмица за 2023 година, бр. 01-25/1 од
17.08.2022 година.
Член 2
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7094/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………...
285.
Врз основа на член 37- e од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

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 31.08.2022 година,
донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување во ЈПЗБК „Стационар –
Лана“ Струмица за 2023 година

Член 1
1.Се дава согласност на Одлуката
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план за
вработување во ЈПЗБК „Стационар – Лана“
Струмица за 2023 година, бр. 01-27/1 од
23.08.2022 година.
Член 2
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7095/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….
286.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 275/19
и 89/22), 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 31.08.2022 година,
донесе
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Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД„Струмица Гас“ за
периодот од I до VI месец 2022 година
1.Се дава согласност на Извештајот
за работењето на ЈПЕД„Струмица Гас“ за
периодот од I до VI месец 2022 година, бр.
01-362/1 од 16.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7095/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
287.
Врз основа на член 37- e од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПЕД
„Струмица-Гас“ Струмица за 2023 година
1.Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПЕД „СтрумицаГас“ Струмица за 2023 година број 04-358/1
од 16.08.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7097/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
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288.
Врз основа на член 37-е од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
(„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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) 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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување на ЈПЕД “ Струмица
гас“ Струмица за 2023 година
1.
Се
дава
согласност
за
обезбедени
финансиски средства за
пополнување на работни места согласно
Годишниот план за вработување на ЈПЕД
“Струмица
гас“
Струмица
за
2023
годинаброј 03-360/2 од 12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7098/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
289.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 275/19
и 89/22), 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 31.08.2022 година,
донесе

бр. 15

02.09.2022 год.

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од
01.01.2022 до 30.06.2022 година
1.Се дава согласност на Извештајот
за
работењето
на
ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од
01.01.2022 до 30.06.2022 година, бр. 01719/1 од 18.08.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7099/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
290.
Врз основа на член 37- e од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2023
година
1. Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП „Паркиралишта“
Струмица за 2023 година број 01-721/1 од
19.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7100/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

02.09.2022 год.

бр. 15
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291.
Врз основа на член 37-е од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
(„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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) 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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година
1.
Се
дава
согласност
за
обезбедени
финансиски средства за
пополнување на работни места согласно
Годишниот план за вработување на ЈП
“ Паркиралишта“ Струмица за 2023 година
број 03-725/1 од 19.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7101/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
292.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 275/19
и 89/22), 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 31.08.2022 година,
донесе
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Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
промена на седиштето на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
за промена на седиштето на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр.
01-718/5 од 18.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7102/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
293.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 275/19
и 89/22), 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 31.08.2022 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Статутот на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
1.Се дава согласност на Статутот на
ЈП„Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр.
01-720/1 од 18.08.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7103/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
294.
Врз основа на член 37- e од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22),
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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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2023 година
1.Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2023 година, број 01-5269/6 од
22.08.2022 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7104/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
295.
Врз основа на член 37-е од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
(„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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) 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 31.08.2022 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2023 година

бр. 15

02.09.2022 год.

за
1.
Се
дава
согласност
обезбедени
финансиски средства за
пополнување на работни места согласно
Годишниот план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2023 година број
04-5272/1 од 23.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7105/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
296.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во
учебната 2021/2022 година, бр 01-262/1 од
12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7106/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
297.
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

02.09.2022 год.

бр. 15
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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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Видое Подгорец”
Струмица за учебната 2022/2023 година, бр.
01-263/1 од 12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
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299.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица за учебната 2022/2023 година

Бр.08-7107/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................

1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Никола Вапцаров”
Струмица за учебната 2022/2023 година, бр.
01-345/1 од 15.08.2022 година;

298.
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
на31.08.2022 година, донесе

2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во
учебната 2021/2022 година, бр 01-344/1 од
15.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7108/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................

Бр.08-7109/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
300.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Струмица во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Струмица во
учебната 2021/2022 година, бр 08-288/1 од
15.08.2022 година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7110/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
301.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица
за учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица
за учебната 2022/2023 година, бр. 09-287/1
од 15.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7111/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
302.
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

бр. 15

02.09.2022 год.

општина Струмица, на седницата одржана
на 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Сандо Масев” Струмица во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Сандо Масев” Струмица во
учебната 2021/2022 година, бр 01-332/1 од
29.07.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7112/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
01.09.2022 год.
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
303.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица
за учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица
за учебната 2022/2023 година, бр. 01-331/1
од 29.07.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7113/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................

02.09.2022 год.

бр. 15
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304.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Даме Груев” Куклиш во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната
2021/2022 година, бр 01-246/1 од 11.08.2022
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7114/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
305.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за
учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за
учебната 2022/2023 година, бр. 01-247/1 од
11.08.2022 година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7115/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
306.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Муртино во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Маршал Тито” Муртино во
учебната 2021/2022 година, бр 01-312/1 од
15.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7116/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
307.
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 31.08.2022 година, донесе
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З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино
за учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино
за учебната 2022/2023 година, бр. 01-313/1
од 15.08.2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7117/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
308.
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 31.08.2022 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 2021/2022 година со Извештај за
самоевалуација
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во
учебната 2021/2022 година, бр 01-246/1 од
15.08.2022
година
со
Извештај
за
самоевалуација бр.10-247/1 од 15.08.2022
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7118/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

бр. 15

02.09.2022 год.

309.
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 31.08.2022 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 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј”
Дабиле за учебната 2022/2023 година, бр.
01-245/1 од 15.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7119/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
310.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Герас Цунев” Просениково во
учебната 2021/2022 година со
Самоевалуација и Извештај од
самоевалуација
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Герас Цунев” Просениково во
учебната 2020/2021 година, бр 01-244/3 од

02.09.2022 год.
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12.08.2022 година со Самоевалуација бр
10-242/1 од 09.08.2022 година и Извештај
од
самоевалуација
бр.09-244/8
од
12.08.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7120/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
311.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково за учебната 2022/2023
година, со Развојна програма за 20222026 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково за учебната 2022/2023 година
бр. 01-244/4 од 12.08.2022 година, со
Развојна програма за 2022-2026 година бр.
09-244/7 од 12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7121/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
312.
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
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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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во
учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната
2021/2022 година , бр 09-169/1 од
12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7122/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
313.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за
учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за
учебната 2022/2023 година, бр. 09-170/1 од
12.08.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7123/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
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314.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ООМУ „Боро Џони” Струмица во
учебната 2021/2022 година со Извештај за
самоевалуација
1. Се усвојува Извештајот за работа
на ООМУ „Боро Џони” Струмица во
учебната 2021/2022 година, бр 01-104/1 од
12.08.2022 година со Извештајот за
самоевалуација бр. 01-105/1 од 12.08.2022
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7124/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
315.
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 31.08.2022 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица
за учебната 2022/2023 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица
за учебната 2022/2023 година, бр. 01-104/2
од 12.08.2022 година;

бр. 15
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7125/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
316.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 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.08-7126/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
317.
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

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

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 31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 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.08-7127/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
318.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
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на тридневна екскурзија за учениците од
деветто одделение при ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица во учебната 2022/2023
година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 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.08-7128/1 Совет на општина Струмица
01.09.2021 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
319.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при
ООУ„Видое Подгорец“ Струмица во
учебната 2022/2023 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 2022/2023
година, бр.01-264/1 од 12.08.2022 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.08-7129/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
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320.
Врз основа на член 42 од Законот за
основното образование („Сл. весник на
РСМ бр. 161/19 и 223/20), 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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
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.08-7130/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
321.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе

бр. 15

02.09.2022 год.

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 2022/2023 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 2022/2023
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.08-7131/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
322.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
година;

02.09.2022 год.

бр. 15
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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 Биро за развој на
образованието.
Бр.08-7132/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
323.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
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.08-7133/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
324.
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
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(„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 31.08.2022 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
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија за учениците од
трето одделение при ООУ „Маршал
Тито“ Струмица во учебната 2022/2023
година, бр.08-289/1 од 15.08.2022 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.08-7134/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
01.09.2022 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................................

325.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-291/1 од 15.08.2022 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.08-7135/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
326.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-292/1 од 15.08.2022 година;

бр. 15

02.09.2022 год.

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.08-7136/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
327.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за
изведување на настава во природа со
учениците од петто одделение при ООУ
„Маршал Тито“ Струмица во учебната
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-290/1 од 15.08.2022 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.08-7137/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

328.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 дводневна екскурзија за
учениците од шесто одделение при ООУ
„Сандо Масев“ Струмица во учебната
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.01-333/2 од 29.07.2022 година;

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
2022/2023 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.

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 2022/2023
година, бр.09-330/1 од 29.07.2022 годин;

Бр.08-7139/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................

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.

330.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе

Бр.08-7138/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................................
329.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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 2022/2023 година
1.Програмата за изведување на
тридневна екскурзија за учениците од
деветто одделение при ООУ „Сандо
Масев“ Струмица во учебната 2022/2023
година, бр.08-333/3 од 29.07.2022 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 Биро за развој на
образованието.
Бр.08-7141/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
331.
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. 12-13487/1 од 19.11.2019,
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.01- 333/4 од 29.07.2022 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.08-7142/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................

бр. 15

02.09.2022 год.

332.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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
2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето
одделение
при
ООУ
„Даме
Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023
година, бр.08-253/1 од 11.08.2022 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.08-7143/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
333.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-254/1 од 11.08.2022 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.08-7144/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
334.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија за учениците од
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деветто одделение при ООУ „Даме
Груев“ Куклиш во учебната 2022/2023
година, бр.08-255/1 од 11.08.2022 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.08-7145/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
335.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-256/1 од 11.08.2022 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.08-7146/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
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336.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
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.08-7174/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
337.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина

бр. 15

02.09.2022 год.

Струмица, на седницата
31.08.2022 година, донесе

одржана

на

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
2022/2023 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 2022/2023
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.08-7148/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
338.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.09.2022 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 2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија со учениците од

02.09.2022 год.

деветто одделение
Тито“ Муртино во
година;

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

при ООУ „Маршал
учебната 2022/2023

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.08-7149/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
339.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
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.08-7150/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
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340.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023
година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за зимување со
учениците од шесто до деветто одделение
при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во
учебната 2022/2023 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.08-7151/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
341.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 од ООУ
„Маршал Тито“ Муртино во учебната
2022/2023 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 2022/2023
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.08-7152/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
342.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 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

бр. 15

02.09.2022 год.

Методиј“ Дабиље во учебната 2022/2023
година, бр.08-248/1 од 15.08.2022 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.08-7153/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
343.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-248/2 од 15.08.2022 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.08-7154/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

344.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-248/3 од 15.08.2022 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.08-7155/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
345.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 еднодневна екскурзија со
учениците од трето одделение при ООУ
„Герас Цунев“ Просениково во учебната
2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето
одделение
при
ООУ
„Герас
Цунев“ Просениково во учебната 2022/2023
година, бр.08-244/11 од 12.08.2022 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.08-7156/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
346.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-244/12 од 12.08.2022 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 Биро за развој на
образованието.
Бр.08-7157/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
347.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 2022/2023 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 2022/2023
година, бр.08-244/13 од 12.08.2022 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.08-7158/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................

бр. 15

02.09.2022 год.

348.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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
2022/2023 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 2022/2023
година. бр.08-244/12 од 12.08.2022 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.08-5475/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
349.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 година, донесе

02.09.2022 год.

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

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
„Гоце Делчев“ Вељуса во учебната
2022/2023 година

1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето
одделение
при
ООУ
„Гоце
Делчев“ Вељуса во учебната 2022/2023
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.08-7160/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
350.
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. 1213487/1 од 19.11.2019), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
31.08.2022 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 „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната
2022/2023 година
1. Се дава позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија со учениците од
деветто одделение при ООУ „Гоце
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Делчев“ Вељуса во учебната 2022/2023
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.08-7161/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
351.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02), 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) и член 148 од Деловникот на Советот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина
Струмица“
бр.
2/06
и
10/07),Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 31.08.2022 година,
донесе
Заклучок
по Барање за автентично толкување на
членови од Деловникот на Советот на
општина Струмица
Барањето за автентично толкување
на членовите 2, 16,18, 19, 20, 23, 63 и 69 од
Деловникот на Советот на општина
Струмица бр. 08-6106/1 од 25.07.2022
година, доставено до Општина Струмица е
неоправдано, затоа што членовите од
Деловникот, изготвен согласно Законот за
локалната самуправа и Статутот на
општина Струмица, се јасни и прецизни и
непотребно е дополнително образлагање
на истите.
Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7162/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................
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352.
Врз основа на член 32 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 244/19,
53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) 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 31.08.2022 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот
на општина Струмица за вториот
квартал од 2022 година
1. Се усвојува Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2022
година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на образец
К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7163/1 Совет на општина Струмица
01.09.2022 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
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353.К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
период: 01.01.2022 - 30.06.2022 год.
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К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2022-30.06.2022 год.)
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К3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на
Општина Струмица и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2022 30.06.2022 год.)

