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 216. 
 Врз основа на член 12 од Законот 
за библиотеките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 
116/10 и 51/11) и член 50 став 1 точка 9 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), на предлог на 
Управниот одбор на Локалната установа 
библиотека „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица бр. 03-28/1 од 10.02.2014 
година, Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за избор на директор на Локалната 
установа библиотека „Благој Јанков 

Мучето“ Струмица 
 
 

 1. За директор на Локалната 
установа библиотека „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица се избира Тања 
Гошева, дипломиран историчар на 
уметноста со археологија, сметано од 
19.05.2014 година. 
  
 2. Директорот се избира со 
мандат од 4 (четири) години. 
  
 3. Ова Решение влегува во сила 
со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
 
Бр.08-765/3      Општина Струмица 
06.05.2014 год.        Градоначалник 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

констатирање престанок на мандат на 
член на Советот на општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
констатирање престанок на мандат на 

член на Советот на општина Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
09.06.2014 година. 
 
 
Бр. 08-3569/2          Општина Струмица 
09.06.2014 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 217. 
 
 Врз основа на член 46 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 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 09.06.2014 година, донесе 
 
 

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

на член на Советот на општина 
Струмица 

 
 

 1.  Се констатира престанок на 
мандатот на членот на Советот на 
општина Струмица, Марјан Даскаловски, 
сметано од 10.05.2014 година. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-3569/1  Совет на општина Струмица 
09.06.2014 год.             Претседавач, 
С т р у м и ц а        Кирил Николов с.р. 

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

. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
констатирање престанок на мандат на 
претседател на Советот на општина 

Струмица 
 
 

 Се објавува Решението за 
констатирање престанок на мандат на 
претседател на Советот на општина 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 09.06.2014 година. 
 
 
Бр. 08-3570/2       Општина Струмица 
09.06.2014 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

 218. 
 
 Врз основа на член 47 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 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 09.06.2014 година, донесе 
 
 

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

на претседателот на Советот на 
општина Струмица 

 
 
 

 1. Се констатира престанок на 
мандатот   на претседателот на  Советот 
на општина Струмица,  Марјан 
Даскаловски. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-3570/1 Совет на општина Струмица 
09.06.2014 год.        Претседавач,  
С т р у м и ц а     Кирил Николов  с.р. 

................................ 
  
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 

општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

верификација на мандат на член на 
Советот на општина Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
верификација на мандат на член на 
Советот на општина Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 09.06.2014 година. 
 
Бр. 08-3571/2          Општина Струмица 
09.06.2014 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
219. 
 
Врз основа на член 6 од 

Деловникот на Советот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
09.06.2014 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за верификација на мандат на член на 

Советот на општина Струмица 
 

 
1. Се верификува мандатот на 

членот на Советот на општина Струмица 
- Наќе Гогов, за преостанатиот дел од 
мандатот на Марјан Даскаловски, 
сметано од 09.06.2014 година. 
  
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.07-3571/1 Совет на општина Струмица 
09.06.2014 год.         Претседавач, 
С т р у м и ц а       Кирил Николов с.р. 

.......................................... 
  
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
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Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател на Советот на општина 

Струмица 
 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател на Советот на општина 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 09.06.2014 година. 
 
Бр. 08-3572/2            Општина Струмица 
09.06.2014 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 

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

 
220. 
 
Врз основа на член 47 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 38 од 

Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
09.06.2014 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател на Советот на 

општина Струмица 
 

 
1. За претседател на Советот на 

општина Струмица се избира Јосиф 
Христов, дипломиран правник од 
Струмица, започнувајки од 09.06.2014 
година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со 

денот објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 
  
Бр.07-3572/1    Совет на општина Струмица 
09.06.2014 год.           Претседавач, 
С т р у м и ц а       Кирил Николов   с.р.
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