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Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ”бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица”бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 

Р  е  ш  е  н  и  е 
За објавување на Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Струмица  за 2009 година 
 
 

1. Се објавува  Одлуката за измена 
на распоредот на средствата во Буџетот на 
општина Струмица за 2009 година, 
донесена на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 23.09.2009 
година. 

 
   Бр.08-5675/2                 Градоначалник 
   23.09.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев   с.р.    
 

........................... 
 
276. 
 
 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 2  од Законот за локалната  
самоуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/02), и член 20, став 1, точка 4 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на Општина 
Струмица број 5/06). Советот на Општина 
Струмица  на седницата одржана на 
23.09.2009 година, донесе 
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О д л у к а 

за измена на распоредот на средствата  во 
 Буџетот на општина Струмица за 2009 година 

 
Член 1  

 
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата  во Буџетот на општина 

Струмица за 2009 година и тоа на следниот начин: 
 

  
 

Член 2 
 
 
 

 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето и станува составен 
дел на Буџетот на општина Струмица за 
2009 година, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-5675/2   Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ”бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица”бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

                                            
 
 
 
 
 

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

на користењето и управувањето со 
водоводните системи во населените 

места Габрово и Баница 
     
  

 1. Се објавува  Одлуката за 
пренесување на користењето и 
управувањето со водоводните системи во 
населените места Габрово и Баница, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.09.2009 
година. 

 
      Бр.08-5677/2  Градоначалник 
      23.09.2009 год.    на општина Струмица 
     С т р у м и ц а   Зоран Заев  с.р.               
 

.................................... 
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277. 
Врз основа на член 32, став 1, точка 

10 од Законот за локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02), и член 
20, став 1, точка 32 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на Општина Струмица број 5/06). 
Советот на Општина Струмица  на 
седницата одржана на 23.09.2009 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за пренесување на користењето и 

управувањето со водоводните системи 
на населените места Габрово и Баница 

  
Член 1 

 Со оваа Одлука се пренесува 
користењето и управувањето со водо-
водните системи на населените места 
Габрово и Баница, на ЈПКД „Комуналец” 
Струмица без надоместок. 
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  по денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-5677/1  Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ”бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица”бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
                                             

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

и одржување на градските гробишта 
                 

1.Се објавува  Одлуката за 
управување и одржување на градските 
гробишта, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 

 
   Бр.08-5678/2            Градоначалник 
  23.09.2009 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

     
     
 278.     

Врз основа на член 22, став 1, точка 
4 од Законот за локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02), член 14 и 
17 од Законот за гробишта и погребалните 
услуги („Службен весник на РМ” бр.86/08) и 
член 20, став 1, точка 22 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Струмица 
број 5/06). Советот на Општина Струмица  
на седницата одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за управување и одржување 

 на градските гробишта 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се утврдува 
начинот на управување и одржување со 
гробиштата во град Струмица, од страна на 
управителот ( во понатамошниот текст – 
управување и одржување). 
 Управувањето и одржувањето ќе го 
врши ЈПКД „Комуналец” Струмица, како 
управител со гробиштата. 

 
Член 2 

 
 Управувањето и одржувањето 
значи изградба, реконструкција, тековно и 
инвестиционо одржување на комуналната 
инфаструктура и придружните објекти на 
гробиштата, што се подразбира 
изведување на работи заради  зачување на 
основните барања на објектот во текот на 
неговата употреба. 
 

Член 3 
 

 Управителот е должен да изврши 
усогласување на своето работење во рок 
предвиден во Законот за гробишта и 
погребални услуги. 

 
Член 4 

 
 Управителот на гробиштата должен 
е да ги врши следните работи: 

- изготвување на план за 
уредување на гробиштата; 

- изготвување на проект за 
парцелизација на гробиштата и 
начин на  доделување на гробно 
место; 
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- изградба и реконструкција на 
гробишта со придружни објекти; 

- изградба и одржување на 
патеки и зеленило;  

- водење на дневник и регистер 
за сите погребани лица; 

- воспоставува и води евиденција 
на носител на гробно место; 

- утврдување на ред и работно 
време и обезбедување на мир 
на гробиштата; 

- заштита на гробиштата; 
- утврдување на висината на 

наплатата на надоместокот за 
обележување и изработка на 
протокол за регулациона, 
градежна и нивелациона линија 
со определување на површина 
за изградба на гробно место и 
гроб; 

- утврдување на висина на 
наплата за доделување гробно 
место; 

- утврдување на висина на 
наплата за надоместок за 
одржување на гробишта; 

- утврдување на висина и 
наплата на надоместок за 
пристап и користење на 
комунална инфраструктура на 
гробиштата и придружните 
објекти. 

 
Член 5 

 
 Управителот средствата за 

управување и одржување ќе ги обезбедува 
од : 

- надоместок за одржување на 
гробишта – гробарина; 

- надоместок за пристап и 
користење на гробна 
инфраструктура; 

- надоместок за доделување и 
употреба на гробно место; 

- средства од Буџетот на 
општината и 

- донации, кредити и сл. 
 

 
Член 6 

  
 Управителот од управувањето и 
одржувњето е должен да води посебно 
сметководство за приходите остварени од 
вршење на оваа дејност. 
 

Член 7 
  
 За извршување на погреб, 
управителот на гробиштата издава 

одобрение за погреб  врз основа на 
документација од страна на овластено 
лице ( оператор ) со која се констатира дека 
лицето е умрено.  
 

 
Член 8 

  
 Управителот на гробиштата е 
должен да дозволи пристап и користење на 
гробиштата и на придружните објекти на 
операторот на погребалните услуги и на 
каменорезачот. 
 За дозволувањето на пристап  и 
користење на гробиштата и на придружните 
објекти  управителот склучува договор. 
 

 
Член 9 

  
 Управителот на гробиштата  по 
започнувањето на управување и 
одржување  на гробиштата е должен, да го 
почитува рокот кој што е утврден во член 
48 од Законот за гробишта и погребални 
услуги, за сите оние кои имаат изградено 
гробишта на сопствено земјиште. 

 
 

Член 10 
  
 Инспекциски надзор над примената 
на оваа Одлука врши овластениот 
комунален инспектор на општината и 
санитарниот и здравствен инспектор. 
 

Член 11 
  
 Со влегување во сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за 
изградба, уредување, одржување, 
управување и употреба на гробиштата во 
општина  Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица број 9/80) и Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за 
изградба,уредување , одржување, 
управување и употреба на гробиштата во 
општина Струмица  („Службен гласник на 
општина Струмица” број 1/83). 
 

Член 12 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-5678/1   Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
    

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

дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

општина Струмица за 2009 година 
                 

 
1. Се објавува  Програмата за 

дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2009 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.09.2009 
година. 

 
    Бр.08-5676/2              Градоначалник 
   23.09.2009 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.               

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

 
279. 
 
Врз основа на член 46 став 1 од 

Законот за градежното земјиште („Службен 
весник на РМ” бр.82/08) и член 20 став 1 
точка 8 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица” бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23.09.2009 година, донесе 
  

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на општина Струмица  
за 2009 година 

 
1. Со оваа Програма се врши 

дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2009 година 
(„Службен гласник на општина Струмица “ 
бр. 16/08 и 15/09 ) и тоа: 
  
   
 
 
 

  По глава 5 се додава нова глава 5-а, која 
гласи: 
  
 „Ослободување од наплата на 
надоместок за уредување на градежното 
земјиште: 
  
 - Во текот на  2009 година  од 
наплата на надоместок за уредување на 
грдежното земјиште ќе се ослободат сите 
јавни служби основани од Општина 
Струмица”. 
 
 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица” 
 
 
 
Бр.07-5676/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ”бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица”бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец” Струмица за период од 

месец  1 до месец 6   2009 година 
 
 
1. Се објавува   Заклучокот за 

давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 
период од  месец  1 до месец 6   2009 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 

 
 

    Бр.08-5679/2           Градоначалник 
   23.09.2009 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р.                

 
.................................. 
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280. 
 

 Врз основа на  член 11 од Законот 
за јавните претпријатија (“Сл. весник на 
РМ„ број 38/96) и член 20 став1 точка 31 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица„ 
број5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 23.09.2009 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица 
за периодот од  1 до 6 месец 2009 година 

 
 
 1. Се дава согласност на 
Извештајот  за работа на ЈПКД  
“Комуналец” Струмица за периодот од 
месец 1 до месец 6 2009  година.  
 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 Бр.07-5679/1   Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

согласност  на Одлуката за 
преотстапување корисничко право 

 
 

 1. Се објавува   Заклучокот за 
давање согласност  на Одлуката за 
преотстапување корисничко право, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 

 
    Бр.08-5680/2            Градоначалник 
   23.09.2009 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р.               

 

 
  

 
 
 
281. 

 
Врз основа на член 27 од Законот 

за комунални дејности („Службен весник на 
РМ” бр. 45/97 и  член 11 од Законот за 
јавните  претпријатија („Сл.весник на РМ” 
бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06 ) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица 
бр.5/06 ), Советот на општина Струмица  на 
седницата одржана на 23.09.2009 година, 
донесе 
   
 
   

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност  на Одлуката за 
преотстапување корисничко право 

 
 
 

1. Се дава согласност на  Одлуката 
за преотстапување на корисничко право, 
бр. 02-4523/4 од 15.09.2009 година, 
донесена од Управниот одбор на ЈПКД 
„Комуналец” Струмица. 
  

2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
  
 
Бр.07-5680/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

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

Врз основа на член 50  став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица  –  пречистен текст (“Сл.гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ „Видое 
Подгорец” Струмица во учебната 2008/09 

година 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2008/09 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 

 
 

     Бр.08-5681/2 Градоначалник 
    23.09.2009 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
  

282. 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ„ бр.5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 23.09 
.2009 година, донесе 
 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за работата 
на ОУ „Видое Подгорец” Струмица во 

учебната 2008/09 година 
 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ОУ„Видое Подгорец” Струмица 
во учебната 2008/09 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука донесена на седницата од 
27.08.2009 година. 
 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.07-5681/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р.    

 

 
Врз основа на член 5о став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на 

ОУ„Видое Подгорец” Струмица во учебната 
2009/10 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за  
работа на ОУ „Видое Подгорец” Струмица 
во учебната 2009/10  година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на  23.09.2009 година. 
 
  
   Бр.08-5682/2          Градоначалник, 
  23.09.2009 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

283. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член  20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23. 09.2009 година, донесе 
 
 

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

работа на ОУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2009/10 година 

 
  
              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ„ Видое  Подгорец” Струмица 
во учебната 2009/10 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 03-348/4 од 27.08.2009 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5682/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ„Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 2008/09 

година 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2008/09 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 

 
 

   Бр.08-5683/2             Градоначалник 
   23.09.2009 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
284. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06), Советот  на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23.09.2009 годин, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ОУ „Никола Вапцаров” Струмица во 

учебната 2008/09 година 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2008/09 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука  бр. 03 - 432/2 од 
31.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5683/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Програмата  за работата на ОУ „ Никола 
Вапцаров “ Струмица во учебната 2009/10 

година 
   
 

1. Се објавува  Заклучокот  за 
усвојување на Програмата за  работата на 
ОУ„Никола Вапцаров” Струмица во 
учебната 2009/10 година, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица, 
одржана на 23.09.2009 година. 

 
Бр.08-5684/2                Градоначалник 
23.09.2009 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

.................................... 
 
285. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 5/06), Советот  на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23.09.2009 годин, донесе 
 

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

работата на ОУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица во учебната 2009/10 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работата на ОУ„Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2009/10 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука  бр. 03-433/2 од 
31.08. 2009 година. 
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5684/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
........................ 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 0д Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица “ број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ „Маршал 
Тито” Струмица во учебната 2008/09 година 
 
 

1. Се објавува  Заклучокот  за 
усвојување на Извештајот за  работата на 
ОУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2008/09 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 

 
   Бр.08-5684/2              Градоначалник 
   23.09.2009 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а Зоран Заев  с.р. 

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

 
286. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член  
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23. 09.2009 година, донесе 
 
 

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

на ОУ „Маршал Тито “Струмица во 
учебната 2008/09 година 

  
 
              1. Се усвојува Извештајот  за работа 
на ОУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2009/10 година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 02-483/1  
од 31.08.2009 година. 

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

 
Бр.07-5685/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица “ број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работата на ОУ „Маршал 
Тито” Струмица во учебната 2009/10 година 

 
1. Се објавува  Заклучокот  за 

усвојување на Програмата за  работата на 
ОУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 
2009/10 година, донесен на седница на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 

 
   Бр.08-568/2          Градоначалник 
   23.09.2009 год. на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
     288. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член  20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 5/06 ), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23.09.2009 година, донесе 
 

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

во учебната 2009/10 година 
 

  
              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ„Маршал  Тито” Струмица во 
учебната 2009/10 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-480/1  од 31.08.2009 година. 

 
   2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5686/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
..................................... 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр.5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работа на ОУ „Сандо 

Масев”  Струмица  во  учебната        
2008/09 година 

 
 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2008/09 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 

 
   Бр.08-5687/2           Градоначалник 
   23.09.2009 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.              

............................... 
289. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ„ бр.5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 23.09 
.2009 година, донесе 
 

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

на ОУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2008/09 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ОУ „Сандо Масев “ Струмица 
во учебната 2008/09 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02 - 494/2 донесена на 
седницата од 27.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5687/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.  

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

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник  на РМ” бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица” бр.5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ОУ 

„Сандо Масев”  Струмица во учебната 
2009/10 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Годишната  програма за 
работата на ОУ „Сандо Масев “Струмица 
во учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 

 
   Бр.08-5688/2            Градоначалник 
   23.09.2009 год. на општина Струмица 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р.       

................................. 
 
290. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член  
20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 23.09.2009 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на ОУ „Сандо Масев “ Струмица 

во учебната 2009/10 година 
 

              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2009/10 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-494/2 од 27.08.2009 година. 
 
              2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 
Бр.07-5688/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
.................................. 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од  Законот за локална самоуправа  (“Сл. 
весник на РМ” број 5/02) и член 39  став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица- пречистен текст (“Сл.гласник на 
општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот  за работа на ОУ”Марашал 
Тито” Муртино во учебната  2008/09 година 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа  на ОУ 
“Маршал Тито” Муртино во учебната 
2008/09 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на  
23.09.2009 година. 

 
  Бр. 08-5689/2                Градоначалник 
  23.09.2009 год.          на општина Струмица 
 С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 
 291. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6  од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на  РМ” број 5/02)  и член 20 од 
Статутот на општина Струмица ( “Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06 – 
пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
23.09.2009 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работа 
на ОУ “Марашал Тито”  Муртино во 

учебната 2008/09 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за работа 
на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 
2008/09 година, предложен од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука донесена 
на седница од 27.08.2009 година. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила  по 

објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-5689/1   Совет на општина  Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната  самоуправа  
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Сатутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на  Годишната програма за  работа  на ОУ 

“Маршал Тито” Муртино во учебната 
2009/10 година 

 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма  за 
работа на ОУ “Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 
 
Бр. 08 – 5690/2    Градоначалник 
23.09.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

............................. 
 
 292. 
 
 Врз основа на член 36  став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број 5/02) и член  20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл гласник на општина Струмица” 
број  5/06  ), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната  програма 
за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино 

во учебната 2009/10 година 
 

1.Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОУ “Маршал   Тито” Муртино 
во учебната  2009/10 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-337/1 од 27.08.2009  година. 
 

2.Овој  Заклучок влегува во сила по  
објавувањето во “Сл.  гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.07- 5690/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

............................................ 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02 ) и член 39 
став1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот  на општина Струмица, 
донесе  
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот   за работа на ОУ”Св.Кирил и 

Методиј” Дабиља во учебната 2008/09 
година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот  за работа на  ОУ 
“Св. Кирил и  Методиј”  Дабиља во 
учебната  2008/09 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 
 
   Бр. 08-5691/2               Градоначалник 
   23.09.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 
 
 

..................................... 
 
 293. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица - пречистен 
текст (“Сл.гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиља 

во учебната 2008/09 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на  ОУ “Св. Кирил и Методиј” 
Дабиља во учебната 2008/09 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со  Одлука  број  02-292/3  од 
02.07.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-5691/1    Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

      Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02 ) и член 39 
став1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот  на општина Струмица, 
донесе  
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ОУ 

”Св. Кирил и Методиј” Дабиља 
во учебната 2009/10 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Годишната програма  за 
работа на  ОУ “Св. Кирил и  Методиј” 
Дабиља во учебната  2009/10 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.09.2009 
година. 
 
  Бр. 08-5692/2               Градоначалник 
 23.09.2009 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

294. 
 Врз основа на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на  општина  Струмица 
на седницата,  одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

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

работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј”  
Дабиља во учебната 2009/10  година 

 
 

1.Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОУ “Св. Кирил и  Методиј”  
Дабиља во учебната 2009/10 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука број  02-329/1 од 
26.08.2009 година. 

 
2.Овој Заклучок  влегува во сила по 

објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5692/1   Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
................................ 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член  39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица , 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ОУ  “Герас 

Цунев” Просениково во учебната 
2008/09 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Извештајот за работата на 
ОУ  “Герас Цунев”  Просениково во 
учебната 2008/09 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 
 
  Бр.  08 -5693/2    Градоначалник 
  23.09.2009 год.        На општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев    с.р. 

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

 
295. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ОУ “Герас Цунев”  Просениково во 

учебната 2008/09 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ “Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2008/09 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето   број  
03-169/1 од 31.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5693/1  Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски   с.р. 

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

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа  
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување 
на  Годишната програма за работа на  ОУ 

“Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2009/10 година 

 
 
 1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ОУ “Герас Цунев” Просениково 
во учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 
 
 
Бр. 08-5694/2         Градоначалник 
23.09.2009 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

............................ 
 
 296. 
 Врз основа  на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број  5/02) и член 20 од 
Статутот на општина  Струмица”  – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата, одржана на 
23.09.2009 година, донесе 
 

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

за работа на  ОУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2009/10 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работа на ОУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2009/10 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука број  01-169/1 од 
31.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-5694/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
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 Врз  основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник  на РМ” број 5/02) и член  39 
став 1  алинеа  3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина  Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата  на  ОУ “ Даме  

Груев” Куклиш за учебната 
2008/09 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ОУ “Даме Груев” Куклиш за учебната 
2008/09 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 
 
Бр.08-5695/2  Градоначалник 
23.09.2009 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

..................... 
 
 297. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6  од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 20 од  
Статутот на општина Струмица - пречистен 
текст (“Сл гласник на општина Струмица” 
број  5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Извештајот за 
работата  на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 

учебната 2008/09 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2008/09 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-358/1 од 31.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр. 07-5695/1   Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

  
    

 Врз  основа на член  50 став 1 точка 
3  од  Законот за локалната самоуправа 
(“Сл весник на РМ” број 5/02) и  член  39 
став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст (“Сл гласник на 
општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на  Годишната програма за работата на ОУ 
“Даме Груев” Куклиш за учебната 2009/10 

година 
 
 
 1. Се  објавува Заклучокот за 
усвојување  на  Годишната програма за  
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2009/10 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.09.2009 година. 
 
 
  Бр. 08-5696/2  Градоначалник 
  23.09.2009 год.   на општина Струмица 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................... 
 
 298. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка  
6  од  Законот за локалната самоуправа 
(“Сл весник на РМ” број 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишната програма за 
работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 

учебната   2009/10 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма 
за работата на ОУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2009/10 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-358/1 од 31.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
Бр. 08-5696/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

................................. 
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 Врз  основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број  5/02) и  член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмуца 
– пречистен текст (“Сл гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата  на ОУ “Гоце 

Делчев” Вељуса за учебната 
2008/09 година 

 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување  на Извештајот за работата на 
ОУ  “Гоце Делчев”  Вељуса за учебната 
2008/09 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
23.09.2009 година. 
 
  
  Бр. 08-5697/2              Градоначалник 
  23.09.2009 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

299. 
 

 Врз основа на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа (“Сл 
весник на РМ” број 5/02) и член  20 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица  
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

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

работата на ОУ  “Гоце Делчев” Вељуса  
за  учебната  2008/09 година 

 
 1. Се усвојува  Извештајот за 
работата на ОУ  “Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2008/09 година, предложен од 
Училишниот одбор на учлиштето број  02-
294/1 од 27.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица” 
 
 
Бр. 07-5697/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 
3  од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл весник на РМ” број 5/02 ) и  член  39 
став 1  алинеа 3 од  Статутот  на општина 
Струмица – пречистен  текст (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на  општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на  Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работа на ОУ 

“Гоце Делчев”  Вељуса за учебната 
2009/10 година 

 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса за 
учебната  2009/10, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 23.09.2009 година. 
 
  Бр. 08-5698/2           Градоначалник 
 23.09.2009 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 
 300. 

Врз основа  на член  36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа  
(“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член  20 од 
Статутот на општина Струмица  - пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата, одржана на 23.09.2009 
година, донесе 
 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Годишната програма 
за работа на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса 

за учебната 2009/10 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ОУ “Гоце Делчев” Вељуса за  
учебната 2009/10  година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 02-204/6 од 27.08.2009 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
Бр. 07-5698/1 Совет на општина Струмица 
23.09.2009 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

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