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230. 
 

 Врз основа на член 21 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) и член 50 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02), 
вршителот на должноста Градоначалник 
на општина Струмица, распишува 
 
 

Ј а в е н  п о в и к 
за доставување на иницијативи за 

изработка на  урбанистички планови 
 
 

1. Секое заинтересирано правно 
и физичко лице во текот на јавниот повик 
може да достави иницијатива за изработка 
и донесување на урбанистички планови, 
согласно член 7 став 1 точка 2 алинеи 2, 3 
и 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, односно за 
изработка и донесување на: 

 
- детален урбанистички план; 
- урбанистички план за село; и 
- урбанистички план за вон 
населено место. 

 
2. Предмет на иницијативата 

може да биде донесување на нов 
урбанистички план или изменување и 
дополнување на постоечки урбанистички 
план. 

 

 
3. Иницијативата може да се 

поднесе во електронска форма преку 
информацискиот систем е-урбанизам или 
во писмена форма преку архивата на 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи при Општина Струмица. 

 
4. Секој подносител на 

иницијатива, во рок од 15 дена од истекот 
на рокот за доставување на иницијативи, 
ќе биде известен за прифаќањето односно 
неприфаќањето на иницијативата со 
образложение, преку информацискиот 
систем е-урбанизам или во писмена 
форма. 

 
5. Средствата за изготвување на 

потребната документација, за 
прифатените иницијативи, треба да ги 
обезбедат подносителите на 
иницијативите. 
 

6. Овој Јавен повик трае 31 ден 
од денот на објавувањето. 
 
 
Бр. 09-6033/2       Вршител на должност  
25.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                Костадин Костадинов с.р. 

 
.......................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 

основно училиште „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6143/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
              Костадин Костадинов с.р. 

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

 231. 
Врз основа на член 41 став 5 и 6 

од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Никола 
Вапцаров“ Струмица и тоа: 
 
 - во ПУ с. Градско Балдовци една 
паралелка во I одделение со 6 ученици. 
 

 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6143/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

………………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 

основно училиште „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Маршал Тито“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6144/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
` 232. 

Врз основа на член 41 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 
и 67/17) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
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Општинското основно училиште „Маршал 
Тито“ Струмица и тоа: 
 - во ООУ „Маршал Тито“ Струмица, 
две паралелки во I одделение со 40 
ученици (македонски наставен јазик); 
 - во ПУ с. Рич, една комбинирана 
паралелка во I и II  одделение со 6 
ученици (македонски наставен јазик); 
 - во ПУ с. Попчево, една 
коминирана паралелка од I, II, III, IV и V 
одделение со 6 ученици  (македонски 
наставен јазик) 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6144/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р. 

………………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 

основно училиште „Сандо Масев“ 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Сандо Масев“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6145/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

..................................... 
 233. 

Врз основа на член 41 став 5 и 6 
од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Сандо 
Масев“ Струмица и тоа: 
 - во ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 
четири паралелки во I одделение со 84 
ученици (македонски наставен јазик); 
 - во ПУ с. Баница, една  паралелка 
во I  одделение со 12 ученици; 

- во ПУ с. Добрејци, една  
паралелка во I  одделение со 9 ученици.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6145/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

............................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Даме Груев“ Куклиш, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6146/2        Вршител на должност  
29.09.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

...................................... 
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 234. 
Врз основа на член 41 став 5 и 6 

од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Даме 
Груев“ Куклиш и тоа: 
 - во ООУ „Даме Груев“ Куклиш, две 
паралелки во I одделение со 18 ученици 
(македонски наставен јазик); 
 - во ПУ с. Костурино, една 
паралелка во I одделение со 6 ученици 
(македонски наставен јазик).  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6146/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Маршал Тито“ Муртино 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Маршал Тито“ 
Муртино, донесена на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6147/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

............................................ 
 
 235. 

Врз основа на член 41 став 5 и 6 
од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Маршал 
Тито“ Муртино и тоа: 
 - во ООУ „Маршал Тито“ Муртино, 
една паралелка во I одделение со 20 
ученици (македонски наставен јазик); 
 - во ПУ с. Банско, една  паралелка 
во I   одделение со 14 ученици 
(македонски наставен јазик).  

- во ПУ с. Банско, една  паралелка 
во I   одделение со 18 ученици (турски 
наставен јазик). 

- во ПУ с. Сачево, една  паралелка 
во I   одделение со 5 ученици (македонски 
наставен јазик). 

- во ПУ с. Габрово, една  
паралелка во I   одделение со 5 ученици 
(македонски наставен јазик). 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6147/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.     Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

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



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр. 12             29.09.2017 год.   
 

8 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 

основно училиште „Герас Цунев“ 
Просениково 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Герас Цунев“ 
Просениково, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6148/2         Вршител на должност  
29.09.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

................................. 
 
 236. 

Врз основа на член 41 став 5 и 6 
од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Герас 
Цунев“ Просениково и тоа: 
 - две паралелки во I одделение со 
22 ученици. 
  

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6148/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

............................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
 
Бр.09-6149/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 237. 
 

Врз основа на член 41 став 5 и 6 
од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 
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О д л у к а 
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 од 
24 за учебната 2017/2018 година во 
Општинското основно училиште „Гоце 
Делчев“ Вељуса и тоа: 
 
 - една паралелка во I одделение 
со 11 ученици. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6149/1Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

............................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

верифицирање мандат на член на Советот 
на општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
верифицирање мандат на член на Советот 
на општина Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6150/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 

              Костадин Костадинов с.р. 
 

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

238. 
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 
27.09.2017 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за верифицирање мандат на член на 
Советот на општина Струмица 

 
1. Се верифицира мандатот на 

членот на Советот на општина Струмица - 
Гале Василев, за преостанатиот дел од 
мандатот на Борче Хаџиев, сметано од 
27.09.2017 година. 
  
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 08-6150/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

................................. 
   
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6151/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

....................................... 
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 239. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 „Видое Подгорец“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-434/1 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6151/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6152/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

......................................... 
 240. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-434/1 од 
31.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6152/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
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екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6153/2        Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица   
                            Костадин Костадинов с.р. 

......................................... 
 
 241. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 

ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица, бр.03-434/1 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6153/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
   
Бр.09-6154/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица
          Костадин Костадинов с.р. 

............................... 
 
 242. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 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, бр.03-434/1 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6154/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
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и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6155/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица       
              Костадин Костадинов с.р. 

................................. 
 243. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-508/3 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6155/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
       

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6156/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

244. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-508/4 од 
31.08.2017 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6156/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6157/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                   Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
245. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица, бр.03-508/5 од 
31.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6157/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

.................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6158/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
               Костадин Костадинов с.р. 

.................................... 
 246. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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  
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
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петто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-508/6 од 
31.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6158/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

.............................................. 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6159/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 
 

.................................. 
 
 247. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр. 01-459/2 од 31.08.2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6159/1Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6160/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 248. 
Врз основа на 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 
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другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр. 01-459/4 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6160/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6161/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов с.р. 

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

 249. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица, бр. 01-459/5 од 31.08.2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6161/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 

Бр.09-6162/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 
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 250. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 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, бр. 01-459/3 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6162/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6163/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов с.р. 
 

.................................. 
 
 251. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-522/2 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6163/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6164/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                        Костадин Костадинов с.р. 

............................... 
 
 252. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-522/2 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6164/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

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

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6165/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

................................. 
 
 253. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија со 

учениците од деветто одделение при 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, бр.01-522/2 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6165/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6166/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов с.р. 

........................................ 
 
 254. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 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, бр.01-522/2 од 31.08.2017 
година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6166/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

......................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6167/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов  с.р. 

.................................. 
 255. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
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трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-282/1 од 30.08.2017 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6167/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
 
Бр.09-6168/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                       Костадин Костадинов с.р. 

........................................... 
 
 256. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  
 
 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-283/1 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6168/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 

одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
Бр.09-6169/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

........................................ 
 
 257. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр. 12             29.09.2017 год.   
 

20 

Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-284/1 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6169/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

........................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6170/2  Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица

 Костадин Костадинов с.р. 
...................................... 

 258. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 
 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, бр.02-284/1 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6170/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов  с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6171/2  Вршител на должност  
29.09.2017 год.   ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 

Костадин Костадинов с.р. 
..................................... 

 
 
. 
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 259. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6171/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6172/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 

................................... 
 
 260. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6172/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
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Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6173/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                   Костадин Костадинов  с.р. 

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

 261. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино, бр.01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6173/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за кампување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за кампување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6174/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

.................................... 
 262. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр. 01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6174/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
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Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6175/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

.................................... 
 263. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6175/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р. 

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

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

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на петдневна 
научна екскурзија (настава во природа) со 
учениците од петто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ Муртино 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на петдневна 
научна екскурзија (настава во природа) со 
учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6176/2         Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 

                Костадин Костадинов  с.р. 
............................. 

 
 264. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 

  
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на петдневна научна 
екскурзија (настава во природа) со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на петдневна научна екскурзија (настава 
во природа) со учениците од петто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, бр.01-337/2 од 31.08.2017 
година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6176/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

............................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6177/2         Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
            Костадин Костадинов с.р. 

............................... 
 
 265. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 

трето одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.08-245/1 од 
30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6177/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6178/2        Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица
                Костадин Костадинов  с.р. 

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

 266. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 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, бр.08-245/2 од 
30.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6178/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов  с.р. 

..................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 

одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6179/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                   Костадин Костадинов  с.р. 

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

 
 267. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тродневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.08-245/3 од 
30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6179/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

............................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6180/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                    Костадин Костадинов с.р. 

.................................. 
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 268. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, за учебната 2017/2018 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6180/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 

одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6181/2 Вршител на должност  
29.09.2017 год.   ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                    Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 269. 
Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.09-296/7 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6181/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

................................. 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6182/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                  Костадин Костадинов с.р. 
 

........................................ 
 
 270. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.09-296/8 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6182/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6183/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов  с.р. 

.............................. 
 
 271. 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.09-296/8 од 31.08.2017 
година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6183/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

....................................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6184/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
            Костадин Костадинов с.р. 
 

........................................ 
 
 272. 
 

Врз основа на 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.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.09.2017 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 

 
 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 бр.09-296/10 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6184/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Јане Сандански” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6185/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов с.р. 
 

................................... 
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 273. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на СОУ „Јане Сандански” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица во учебната 2016/2017 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-583/5 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6185/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 

Струмица за учебната 2017/2018 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6186/2 Вршител на должност  
29.09.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а на општина Струмица  

Костадин Костадинов с.р. 
................................... 

 
 274. 
 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-583/6 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6186/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6187/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

................................... 
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 275. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за работа 
на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица 

во учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов“ 
Струмица во учебната 2016/2017 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-653/3 од 
31.08.2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6187/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 

Струмица за учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6188/2          Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица  

              Костадин Костадинов с.р. 
................................. 

 
 276. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-625/3 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6188/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
            
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Никола Карев” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
СОУ „Никола Карев” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6189/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                    Костадин Костадинов с.р. 

...................................... 
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 277. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  СОУ „Никола Карев” Струмица во 
учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
во учебната 2016/2017 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-540/1 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6189/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

.................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 

за учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 
за учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6190/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

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

 278. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-539/1 од 
30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6190/1 Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6191/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 
 

................................. 
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 279. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

учебната 2016/2017 година 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2016/2017 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-423/4 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6191/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Видое Подгорец” 

Струмица за  учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6192/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                       Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 280. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

Струмица за учебната 2017/2018 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-423/3 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6192/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6193/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица
      Костадин Костадинов с.р. 

....................................... 
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 281. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

во учебната 2016/2017 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2016/2017 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-488/3 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6193/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Никола Вапцаров” 

Струмица за учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6194/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 282. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 

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

Струмица за учебната 2017/2018 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-488/4 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6194/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

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

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6195/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

.............................. 
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 283. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  ООУ „Маршал Тито” Струмица во 
учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2016/2017 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-455/3 од 31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6195/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Маршал Тито” Струмица 

за  учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
за учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6196/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

 284. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-455/2 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6196/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

............................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6197/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица  
                            Костадин Костадинов с.р. 

............................... 
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 285. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  ООУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
во учебната 2016/2017 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-502/3 од 31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6197/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Сандо Масев” Струмица 

за  учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
за учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6198/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 

 286. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев” 
Струмица за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-502/3 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6198/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

.................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6199/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а         на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 
 

......................................... 
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 287. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2016/2017 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во 
учебната 2016/2017 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-281/3 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6199/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Даме Груев” Куклиш за 

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6200/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 

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

 288. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за учебната 2017/2018 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2017/2018 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-281/14 од 30.08.2017 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6200/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6201/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица
                Костадин Костадинов с.р. 

................................... 
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 289. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  ООУ „Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2016/2017 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2016/2017 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-334/1 од 31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6201/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Маршал Тито” Муртино за  

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино за 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6202/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                           Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 290. 
 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Муртино за учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино 
за учебната 2017/2018 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-334/3 од 31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6202/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6203/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

................................ 
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 291. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

во учебната 2016/2017 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2016/2017 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 09-238/3 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6203/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

.................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Св. Кирил и Методиј” 

Дабиље за  учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2017/2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.09.2017 
година. 
 
Бр.09-6204/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

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

 292. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље за учебната 2017/2018 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2017/2018 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 09-238/4 од 
29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6204/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

......................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на  
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 

учебната 2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2016/2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6205/2        Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

..................................... 
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 293. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  
 

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

учебната 2016/2017 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2016/2017 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 09-293/12 од 31.08.2017 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6205/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на OOУ „Герас Цунев” Просениково 
за  учебната 2017/2018 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
за учебната 2017/2018 година, донесен на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6206/2   Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 294. 
 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2017/2018 

година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2017/2018 
година, предложена од Училишниот одбор 
на училиштето со Одлука бр. 09-296/11 од 
31.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6206/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

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

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6207/2    Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 
 295. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

на  ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во 
учебната 2016/2017 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-138/3 од 29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6207/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 
 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOУ „Гоце Делчев” Вељуса за  

учебната 2017/2018 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6208/2       Вршител на должност  
29.09.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 296. 
Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 
Вељуса за учебната 2017/2018 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса 
за учебната 2017/2018 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-138/4 од 29.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6208/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работа на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 

2016/2017 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 
2016/2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6209/2        Вршител на должност  
29.09.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                            Костадин Костадинов с.р.  

................................... 
 
 297. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 

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

на  ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2016/2017 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2016/2017 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-196/1 од 30.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6209/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

           

  
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на OOМУ „Боро Џони” Струмица за  

учебната 2017/2018 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица за 
учебната 2017/2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6210/2      Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 
 298. 
 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООМУ „Боро Џони” 
Струмица за учебната 2017/2018 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица 
за учебната 2017/2018 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-196/1 од 30.08.2017 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6210/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

периодот септември 2016 - август 2017 
година 

 
Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на  
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2016 - август 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
Бр.09-6211/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

......................................... 
 
 299. 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Стру9.мица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
  

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

работата на  ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2016 - 

август 2017 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2016 - 
август 2017 година, предложен од 

Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 02-179/1 од 24.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6211/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Програмата за работа на 
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 

периодот септември 2017 - август 2018 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2017 - август 2018 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6212/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 300. 
 

Врз основа на 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Програмата за работа 
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2017 - август 2018 

година 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2017 - 
август 2018 година, предложена од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 02-178/1 од 24.08.2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6212/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за не давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 30.06.2017 година 

 
 Се објавува Заклучокот за не 
давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица за периодот од 01.01. до 
30.06.2017 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6213/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица  
             Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
301. 
 
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 и 39/16), 
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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.09.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за не давање согласност на Извештајот 
за работата на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за периодот од 
01.01. до 30.06.2017 година 

 
 

 1.Не се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01. до 30.06.2017 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6213/1  Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

...................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за вториот квартал од 2017 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за не 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина 
Струмица за вториот квартал од 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.09.2017 година. 
 
 
Бр.09-6214/2     Вршител на должност  
29.09.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица    
                             Костадин Костадинов с.р. 

 

302. 
 

 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.09.2017 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за не усвојување на Кварталниот 

извештај за извршувањето на Буџетот 
на општина Струмица за вториот 

квартал од 2017 година 
 
 
 1. Не се усвојува Кварталниот 
извештај за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за вториот квартал од 
2017 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.08-6214/1   Совет на општина Струмица 
27.09.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

 
____________________________________________ 

 
______________________ 
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