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Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.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 Програмата за 

дополнување на Годишната   програма за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на  општина Струмица за 2011 
година 

 
 

1. Се  објавува Програмата за 
дополнување на Годишната   програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2011 
година,  донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.09.2011 година. 
 
  Бр.08-5401/2 Општина Струмица          
15.09.2011 год.           Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 
 
 

 
 
270. 
 
Врз основа на член 17 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање -  
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 
24/08) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот 
на општина Струмица одржана на 
14.09.2011 година , донесе 

 
 

П р о г р а м а  
за дополнување на  Годишната  

програма за изработка на урбани- 
стички планови на подрачјето  на  
општина Струмица за 2011 година 

 
 

 Во Годишната програма за 
изработка на урбанистичките планови на 
општина  Струмица за 2011 година  („Сл. 
гласник на општина Струмица“ 21/10) и 
Програма за дополнување на  Годишна  
програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето  на  општина 
Струмица за 2011 година („Сл. гласник на 
општина Струмица“ 9/11, 13/11, 14/11 и 
15/11)  се вршат следните дополнувања: 
 
 
 
 
 

 Во глава  
  II. Детални урбанистички планови  во градот – 
                          самофинасирање 
 
 По реден број 13 се додава.: 

 
р.б. Објект Износ денари 

14. ДУП за Урбан Блок  21/1 самофинасирање 
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 Во глава: 
 
 IV-Локална урбанистичка планска документација вон  населено место  
 По  реден број 12 се додава: 
 
р.б Објект Износ денари 

13. КО Муртино  КП бр. 984 самофинансирање 
 
 Во глава  
  V. Детални урбанистички планови  за една парцела  
 По реден број 19 се додаваат нови  редни броеви  и тоа: 

 
р.б. Објект Износ денари 

20. КО Струмица КП бр. 4853 самофинасирање 
21. КО Струмица КП бр. 4958 самофинасирање 
22. КО Струмица КП бр. 5836 самофинасирање 
23. КО Струмица КП бр. 1662 самофинасирање 

 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.07-5401/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 

ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2010/2011 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Видое Подгорец” Струмица во 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
    
     Бр.08-5405/2 Градоначалник 
    15.09.2011 год.    на општина Струмица 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 
 271. 
 
 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 14.09.2011 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за 
работата на ООУ  „Видое Подгорец” 

Струмица во учебната 2010/2011година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2010/2011 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-304/6 од 
25.08.2011 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-5405/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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” 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 ООУ „Видое Подгорец” 

Струмица во учебната 2011/2012година 
  
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за  работа на ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица во учебната 
2011/2012 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на  
14.09.2011 година. 

 
  Бр.08-5406/2            Градоначалник, 
  15.09.2011 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев  с.р. 

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

 272. 
 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 14. 
09.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2011/12 година 

 
              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ООУ „Видое  Подгорец” 
Струмица во учебната 2011/2012 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-304/7 од 
25.08.2010 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5406/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ„Никола Вапцаров” Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 2010/2011 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 

 
    Бр.08-5407/2         Градоначалник 
   15.09.2011 год.   на општина Струмица 
    С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

........................... 
 273. 

 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 14.09.2011 годинa, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за 
работата на ООУ „Никола Вапцаров”  
Струмица во учебната 2010/2011 

година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2010/2011 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука  бр. 03 - 413/2 од 
29.08.2011 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5407/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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” 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 Годишната програма  за 
работата на ООУ „ Никола Вапцаров “ 
Струмица во учебната 2011/2012 година 

   
1. Се објавува  Заклучокот  за 

усвојување на Годишната програма за  
работата на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2011/2012 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 
 
Бр.08-5408/2            Градоначалник 
15.09.2011 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

......................................... 
 
274. 
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 14.09.2011 годин, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма 
за работата на ООУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица во учебната 2011/2012 
година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работата на ООУ„Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 
2011/2012 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука  бр. 03-414/2 од 29.08.2011 
година. 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр.07-5408/1Совет на општина Струмица 
14.09.2011 год.           Претседател, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 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 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
 
1. Се објавува  Заклучокот  за 

усвојување на Извештајот за  работата на 
ООУ „Маршал Тито” Струмица во 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седница на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 

 
 Бр.08-5409/2            Градоначалник 
 15.09.2011 год.    на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 

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

275. 
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 14. 09.2011 
година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот  за работа 
на ООУ „Маршал Тито “ Струмица во 

учебната 2010/2011 година 
  
              1. Се усвојува Извештајот  за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во 
учебната 2010/2011 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-425/2 од 29.08.2011 година. 

       
 2. Овој Заклучок влегува во сила 

по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-5409/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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” 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 Годишната програма за 

работата на ООУ „Маршал Тито” 
Струмица во учебната 2011/2012година 

 
1. Се објавува  Заклучокот  за 

усвојување на Годишната програма за  
работата на ООУ „Маршал Тито” 
Струмица во учебната 2011/2012 година, 
донесен на седница на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 
   
    Бр.08-5410/2             Градоначалник 
   15.09.2011 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 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 14.09.2011 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица во учебната 2011/2012 

година 
  
              1. Се усвојува Годишната програма  
за работа на ООУ„Маршал  Тито” Струмица 
во учебната 2011/2012 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-425/1  од 29.08.2011 година. 
  2.Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-5410/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Извештајот за работа 

 на ООУ „Сандо Масев”  Струмица  во  
учебната  2010/2011 година 
 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
 
    Бр.08-5411/2           Градоначалник 
   15.09.2011год.  на општина Струмица 
    С т р у м и ц а      Зоран Заев  с.р. 

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

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 14.09 .2011 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за 
работата на ООУ „Сандо Масев” 
Струмица во учебната 2010/2011 

година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Сандо Масев “ 
Струмица во учебната 2010/2011 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02 - 427/2 
донесена на седницата од 23.08.2011 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5411/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев”  Струмица 

во учебната 2011/2012 година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Годишната  програма за 
работата на ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица во учебната 2011/2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 
 
    Бр.08-5412/2       Градоначалник 
   15.09.2011 год. на општина Струмица 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

.................................... 
278. 

 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 14.09.2011 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев “ 
Струмица во учебната 2011/2012 

година 
            
 1. Се усвојува Годишната 
програма  за работа на ООУ „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2011/2012 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука бр. 02-
427/3 од 23.08.2011 година. 
              2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5412/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011год.             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 Извештајот за работата  на  
ООУ “ Даме  Груев” Куклиш за учебната 

2010/2011 година 
  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ “Даме Груев” Куклиш за учебната 
2010/2011 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 14.09.2011 година. 
 
  Бр.08-5413/2            Градоначалник 
 15.09.2011год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
 279. 
 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 14.09.2011 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Извештајот за 
работата  на ООУ “Даме Груев”  

Куклиш за учебната 2010/2011 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2010/2011 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број 03-483/2 од 31.08.2011 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл гласник на 
општина Струмица”. 
  
Бр.07-5413/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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  Годишната програма за 
работата на ООУ “Даме Груев” Куклиш за 

учебната 2011/2012 година 
  
 1. Се  објавува Заклучокот за 
усвојување  на  Годишната програма за  
работата на ООУ “Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2011/2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
 
   Бр. 08-5414/2              Градоначалник 
  15.09.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
  
 280. 
 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 14.09.2011 година, донесе 

 
 

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

за работата на  ООУ “Даме Груев” 
Куклиш за учебната   2011/2012 година 

 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работата на ООУ “Даме 
Груев” Куклиш за учебната 2011/2012 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука број 02-
483/1 од 31.08.2011 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица” 
 

     Бр. 08-5414/1  Совет на општина Струмица    
     14.09.2011 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 Извештајот  за работа на 
ОУ”Марашал Тито” Муртино во учебната  

2010/2011  година 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа  на 
ОУ “Маршал Тито” Муртино во учебната 
2010/2011 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на  14.09.2011 година. 
 
  Бр. 08-5415/2           Градоначалник 
  15.09.2011 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

............................... 
 
 281. 
 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 14.09.2011 година, 
донесе 
 

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

учебната 2010/2011година 
 
1. Се усвојува Извештајот за 

работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во 
учебната 2010/2011 година, предложен 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02 –273/1   од 31.08.2011 
година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила  
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5415/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 
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 2011/2012 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Годишната програма  за 
работа на ОУ “Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2011/2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
 
Бр. 08 – 5416/2           Градоначалник 
15.09.2011 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” 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 14.09.2011 
година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната  програма 
за работа на ОУ “Маршал Тито”  

Муртино во учебната 2011/2012 година 
 
1.Се усвојува Годишната 

програма за работа на ОУ “Маршал   
Тито” Муртино во учебната  2011/2012 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука број 02-
373/2 од 31.08.2011 година. 

2.Овој  Заклучок влегува во сила 
по  објавувањето во “Сл.  гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5416/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Извештајот   за работа на 
ООУ”Св.Кирил и Методиј” Дабилe во 

учебната 2010/2011година 
 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Извештајот  за работа на  
ООУ “Св. Кирил и  Методиј”  Дабилe во 
учебната  2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
  
    Бр. 08-5417/2 Градоначалник 
   15.09.2011 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 (“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 14.09.2011 година, донесе  
 

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

работата на ООУ “Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле во учебната 2010/2011 година 

  
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на  ООУ “Св. Кирил и Методиј” 
Дабиле во учебната 2010/2011 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со  Одлука  број  02-244/5 од 
25.08.2011 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр.07-5417/1Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Годишната програма за 
работа на ООУ ”Св. Кирил и Методиј” 
Дабиља во учебната 2011/2012 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

усвојување на Годишната програма  за 
работа на  ООУ “Св. Кирил и  Методиј” 
Дабиља во учебната  2011/2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 
   
  Бр. 08-5418/2            Градоначалник 
 15.09.2011 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 (“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 14.09.2011 
година, донесе 

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

за работа на ООУ “Св. Кирил и 
Методиј”  Дабиле во учебната 2011/12  

година 
 

1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ “Св. Кирил и  
Методиј”  Дабиле во учебната 2011/2012 
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука број  02-
244/4 од 25.08.2010 година. 
       2. Овој Заклучок  влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр.07-5418/1Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Извештајот за работата на 

ООУ  “Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2010/2011 година 

    
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Извештајот за работата на 
ООУ  “Герас Цунев”  Просениково во 
учебната 2010/2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
 
   Бр.  08 -5419/2         Градоначалник 
   15.09.2011 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 (“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 14.09.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за 
работата на ООУ “Герас Цунев”  

 Просениково во учебната 2010/2011 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на ООУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2010/2011 
година, предложен од Училишниот одбор 
на училиштето   број  02-204/3 од 
31.08.2011 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр.07-5419/1Совет на општина Струмица 
14.09.2011 год.        Претседател, 
 С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски    

 
.......................... 
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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  Годишната програма за 

работа на  ООУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2011/2012 

година 
 

 1. Се објавува  Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ООУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
14.09.2011 година. 
 
 Бр. 08-5420/2            Градоначалник 
15.09.2011 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 (“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 14.09.2011 
година, донесе 
 

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

за работа на  ООУ “Герас Цунев” 
Просениково во учебната 2011/2012 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната 
програма за работа на ООУ “Герас 
Цунев” Просениково во учебната 
2011/2012 година, предложена од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука број  02-204/3 од 31.08.2011 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-5420/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 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 
ООУ “Гоце Делчев” Вељуса за учебната 

2010/2011 година 
 
 1. Се објавува  Заклучокот за  
усвојување  на Извештајот за работата на 
ООУ  “Гоце Делчев”  Вељуса за учебната 
2010/2011 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 14.09.2011 година. 
  
  Бр. 08-5421/2             Градоначалник 
  15.09.2011 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

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

 287. 
 
 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 14.09.2011 година, донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување  на Извештајот за  
работата на ООУ  “Гоце Делчев”  

Вељуса  за  учебната  2010/2011 година 
 
 1. Се усвојува  Извештајот за 
работата на ООУ  “Гоце Делчев” Вељуса 
за учебната 2010/2011 година, предложен 
од Училишниот одбор на учлиштето број  
02-198/3 од 29.08.2011 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица” 
 
 
Бр.07-5421/1 Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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 Годишната програма за 

работа на ООУ “Гоце Делчев”  Вељуса за 
учебната 2011/2012 година 

  
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 
работа на  ООУ “Гоце Делчев”  Вељуса за 
учебната  2011/2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.09.2011 година. 
  
  Бр. 08-5422/2          Градоначалник 
 15.09.2011 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  (“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 14.09.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на  Годишната програма 
за работа на  ООУ “Гоце Делчев” 

Вељуса за учебната 2011/2012 година 
 
 1. Се усвојува Годишната 
програма  за работа на ООУ “Гоце 
Делчев” Вељуса за  учебната 2011/2012  
година, предложена од Училишниот 
одбор на училиштето со Одлука број 02-
198/4 од 29.08.2011 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица. 
 
 Бр.07-5422/1Совет на општина Струмица 
14.09.2011 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“ бр. 5/02) 

и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06), Градоначалникот на оштина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување тродневна ескурзија за 

учениците од осмо одделение при ООУ „Св. 
Кирил и Методиј “ Дабиле 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
давање позитивно мислење на 
Програмата за изведување тродневна 
ескурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиле, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 14.09.2011 година. 

 
Бр.08-5402/2            Општина Струмица 
15.09.2011 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06) и член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на 
учениците од основните училишта, 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 14.09.2011 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к  

за давање на позитивно мислење на 
Програмата за изведување на 

тродневна екскурзија на учениците од 
осмо одделение при ООУ „Св.Кирил и 

Методиј“ Дабиле 
  
 1. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија на учениците од осмо 
одделение при ООУ „Св.Кирил и Методиј“ 
Дабиле. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 
  

Бр.07-5002/1 Советот на општина Струмица 
14.09.2011 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

_____________________________________________ 
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