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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 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 утврдување на 
приоритетен проект за уредување на патна 

инфраструктура во рурални подрачја 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритетен проект за 
уредување на патна инфраструктура во 
рурални подрачја, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7451/2       Општина Струмица 
   21.09.2012 год.       Градоначалник 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

................................. 
 343. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ" бр.5/02) 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 20.09.2012 година, донесе 

О д л у к а  
за утврдување на приоритетен проект за 
уредување на патна инфраструктура во 

рурални подрачја 
 

Член 1  
 Се утврдува приоритет на Проект за 
изведба на „Улица во село Градско 
Балдовци“ во Општина Струмица. 

 Член 2 
 Со утврдениот приоритетен Проект ќе 
се аплицира на Јавниот оглас на Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделието и 
руралниот развој за добивање средства за 
негова реализација  

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од  денот  на објавувањето во „Сл. 
гласник на Општина Струмица“. 
 
   Бр.07-7451/1   Совет на општина Струмица 
   21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување на 

интерес за основање на акционерско 
друштво за вршење дејност спорт 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување на интерес за основање на 
акционерско друштво за вршење на дејност 
спорт, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
    Бр.08-7452/2              Општина Струмица 
    21.09.2012 год.             Градоначалник 
    С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

............................... 
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 344. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ" бр.5/02),  член 1 и 5 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за 
спорт ("Службен весник на РМ" бр. 18/11 и 
51/11), и член 20 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст  („Сл. гласник на 
општина Струмица“  бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата оджана на 
20.09.2012 година, донесе 
 

О д л у к а  
за утврдување на интерес за основање на 
акционерско друштво за вршење дејност 

спорт 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука,  Советот на општина 
Струмица го   утврдува интересот  на 
Општина Струмица,  за пристапување како  
основач  на Друштво за спортски дејности 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД 
Струмица. 
 Основач  на Акционерското друштво  
е Општина Струмица.  
 

Член 2 
 Акционерското друштво ќе работи и 
во правниот промет ќе истапува под 
фирмата:  
 Друштво за спортски дејности 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД 
Струмица. 
 Скратениот назив на фирмата на 
Акционерското друштво  ќе гласи:  
 КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА  
АД  Струмица. 

 
Член 3 

 Седиштето на Друштвото ќе биде во 
Струмица, ул „Сандо Масев“ бр.1. 
 

Член 4 
 Во рамките на предметот на 
работењето, Акционерското друштво ќе ја 
врши следната претежна дејност:  
 
 93.12 – Дејности на спортските 
клубови 

 
Член 5 

 Основачката главнина на 
Акционерското друштво  во износ од  25.000 
евра во денарска противредност според 
курсот на Народна банка  на Република 
Македонија,  ќе  ја обезбеди   Општина 
Струмица.  

 Член 6 
 Управувањето со Акционерското 
друштво ќе се организира според едностепен 
систем на управување. 

 Органи на управување на 
акционерското друштво се:   
 - Собрание на Акционерското  
друштво (Советот на општина Струмица) 
 -  Одбор на директори   
 

Член 7 
 Со Друштвото ќе управува Одборот 
на директори во рамките на овластувањата 
определени со Законот за трговски друштва, 
Статутот и овластувањата што изрично му се 
дадени од Собранието на друштвото. 
 Членовите на одборот на директори 
ги избира Собранието на друштвото. 
 Мандатот и статусот на членовите  на 
Одборот на директори  ќе се определи со 
Статутот на Друштвото. 

Член 8 
 Со Статутот на Друштвото поблиску 
ќе се уредат фирмата и седиштето, 
предметот на работењето на друштвото, 
основачите, износот на основната главнина, 
номиналниот износ на акциите, бројот на 
акциите и други прашања од значење за 
друштвото согласно Законот за трговски 
друштва.  

Член 9 
 Работите од надлежност на 
Собранието на  Друштвото,  Општина 
Струмица, како  основач  ќе ги врши преку 
овластен претставник.  
 Се овластува овластениот 
претставник на Општина Струмица   да 
потпише изјава дека основањето е согласно 
Закон, да го состави извештајот за текот на 
основањето на друштвото, да поднесе 
пријава за основање на друштвото, како и 
сите потребни дејствија за основање на 
Друштвото. 
 За овластен преставник на Советот 
на општина Струмица кој ќе  ги врши  
работите од надлежност на  Собранието на 
Друштвото  се именува  Марјан Даскаловски 
– претседател на Советот на општина 
Струмица 

Член 10 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен гласник 
на  општина Струмица ”.  
 
Бр.07-7452/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр. 2710 и КП бр. 6333 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.2710 и КП бр.6333 
КО Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
   
  Бр.08-7453/2          Општина Струмица 
  21.09.2012 год.          Градоначалник,  
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

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

 345.    
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр. 2710 и КП бр. 
6333 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, станбена куќа со намена 
А1, кој се наоѓа на КП бр.2710 и КП бр.6333 
КО Струмица  во сопственост на  Илија 
Митевски  од Струмица. 
 Според ГУП за град Струмица, 
објектот се наоѓа на КП бр.2710 и КП бр.6333 
КО Струмица навлегува со доградба со мал 
дел во тротоарот од ул.“Дрварска“. 

 
 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7453/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр. 5413 и КП бр. 6373 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.5413 и КП бр.6373 
КО Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
   
Бр.08-7454/2            Општина Струмица 
21.09.2012 год.               Градоначалник 
С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

................................. 
 346. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.5413 и КП 

бр.6373 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
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промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, станбена куќа со намена 
А1, кој се наоѓа  на КП бр.5413 и КП бр.6373 
КО Струмица  во сопственост на Еминов 
Неби  од Струмица. 
 Според ДУП за стар блок бр.6, 
објектот кој се наоѓа на КП бр. 5413 и КП бр. 
6373 КО Струмица навлегува во трасата на 
проектирна улица. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7454/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр.4853 КО Куклиш 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4853 КО Куклиш, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7455/2    Општина Струмица 
   21.09.2012 год.        Градоначалник 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................. 
  
 347. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.4853 КО Куклиш 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, помошен објект, кој се 
наоѓа  на КП бр. 4853 КО Куклиш  во 
сопственост на Васил Христов од с.Куклиш. 
  
 Според ГУП за с.Куклиш, објектот кој 
се наоѓа на КП бр. 4853 КО  Куклиш 
навлегува во предвиден џеб за приод до 
други парцели. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7455/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр.3451 КО Дабиља 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.3451 КО Дабиља, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7456/2     Општина Струмица 
21.09.2012 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

......................... 
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 348. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.3451 КО Дабиља 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, помошен објект, кој се 
наоѓа  на КП бр. 3451 КО Дабиља  во 
сопственост на Ристо Ѓоргиев од с.Дабиља. 
 Според УДНМ за с. Дабиља, објектот 
кој се наоѓа на КП бр. 3451 КО  Дабиља 
навлегува во трасата на проектирана улица. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7456/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште  за КП бр. 

3063 КО Дабиља 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.3063 КО Дабиља, 

донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7457/2           Општина Струмица 
21.09.2012 год.              Градоначалник,  
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

........................... 
  
 349. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
усогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 3063 KО Дабиља  

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за   бесправен објект: станбена куќа  
со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.3063 КО 
Дабиља, во сопственост на Душко Василев 
од с.Дабиља.   
 Објектот, според УДНМ за с. Дабиља, 
се наоѓа вон градежниот опфат на с.Дабиља, 
на земјиште сопственост на Душко Василев.  
. 

Член 2 
 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7457/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште  за КП 

бр.185/2 и 185/3 КО Сачево 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.185/2 и 185/3 КО Сачево, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7458/2               Општина Струмица 
   21.09.2012 год.    Градоначалник 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

.............................. 
  
 350. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
услогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 185/2 и 185/3 KО Сачево  

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за   бесправен објект: станбена куќа  
со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.185/2 и 
185/3 КО Сачево, во сопственост на Стојанчо 
Коцев од Струмица.   
 Објектот, според УДНМ за с. Сачево, 
се наоѓа вон градежниот опфат на с.Сачево, 
на земјиште сопственост на Стојанчо Коцев.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7458/1      Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр.4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.4584, 4585 и 4587/2 
КО Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7459/2             Општина Струмица 
   21.09.2012 год.   Градоначалник 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

.................................... 
  
 351. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4584, 4585 и 

4587/2 KО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект: гаража, кој се наоѓа на 
КП бр. 4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица, во 
сопственост на Борис Јанев од Струмица. 
 Според ГУП за град Струмица, 
објектот кој се наоѓа на КП бр. 4584, 4585 и 
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4587/2 КО Струмица навлегува во дел од ул. 
“Првомајска“. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7459/1     Совет на општина 
Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште  за КП 

бр.1729/2 КО Добрејци 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.1729/2 КО Добрејци, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
  Бр.08-7460/2     Општина Струмица 
  21.09.2012 год. Градоначалник 
  С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 352. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
усогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1729/2 KО Добрејци 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште за   бесправен објект: станбена куќа 
со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.1729/2 КО 
Добрејци, во сопственост на Тони Мицев од 
Струмица.   
 Објектот, според УДНМ за с. 
Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат на 
с. Добрејци, на земјиште сопственост на Тони 
Мицев.  
 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7460/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште  за КП бр.6776 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште за КП бр.6776 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
    Бр.08-7461/2           Општина Струмица 
    21.09.2012 год.          Градоначалник 
    С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

................................ 
 353. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
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О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр.6776 KО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за бесправни 
објекти: станбена куќа со намена А1 и 
помошен објект, кои се наоѓаат на КП бр.6776 
КО Струмица, во сопственост на Киро 
Стоилов од Струмица.   
 Објектите, според ГУП за град 
Струмица, се наоѓаат во зона за семејни куќи 
на КП бр.6776 во КО Струмица, но 
навлегуваат во заштитната зона на 
доводниот цевковод од брана “Турија“.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7461/1 Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште  за КП бр.5915 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште за КП бр.5915 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
Бр.08-7462/2     Општина Струмица 
21.09.2012 год.      Градоначалник 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 354. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

О д л у к а 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр.5915 KО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за   
бесправни објекти: станбена куќа со намена 
А1 (зграда 1) и помошен објект (зграда 2), кои 
се наоѓаат на КП бр.5915 КО Струмица, во 
сопственост на Димитрије Стојанов од 
Струмица.   
 Објектите, според ДУП за Урбан блок 
бр.23 се наоѓаат во простор предвиден за 
паркинг и мал дел предвиден за градење.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7462/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.5344 КО Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
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сообраќајната инфраструктура на КП бр.5344 
КО Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
 
  Бр.08-7463/2      Општина Струмица 
  21.09.2012 год.   Градоначалник 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 355. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр.5344 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправни 
објекти, помошни објекти (зграда 2 и зграда 
3), кои се наоѓаат на КП бр.5344 КО Струмица 
во сопственост на Никола Лазаров од 
Струмица. 
 Според ДУП за блок бр. 6, објектот 
зграда бр.2 на КП бр.5344 КО Струмица се 
наоѓа на трасата на ул.“Атанас Нивичански“, 
а зградата бр.3 се наоѓа на друга градежна 
парцела предвидена за станбена зграда, на 
земјиште во сопственост на РМ 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7463/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 

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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.153/1 КО Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
бр.153/1 КО Струмица, донесена на седница 
на Советот на општина Струмица одржана на 
20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7464/2        Општина Струмица 
21.09.2012 год.          Градоначаник 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................ 
 356. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр.153/1 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација  за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр.153/1 КО Струмица  во сопственост на АД 
„Кланица со ладилник“ од Струмица. 
 Според ГУП за град Струмица, 
објектот кој се наоѓа на КП бр.153/1 КО 
Струмица навлегува дел во заштитно 
зеленило и дел во проектирана улица, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија. 

 



21 септември  2012  год.         Службен гласник на општина Струмица     бр. 22       стр. 
 

13

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
    
Бр.07-7464/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште  
за КП бр.1616/1 КО Дабиља 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.1616/1 КО Дабиља, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
  Бр.08-7465/2       Општина Струмица 
  21.09.2012 год.       Градоначалник 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................... 
 357. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
усогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1616/1 KО Дабиља  

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 

усогласување на намената на градежно 
земјиште за   бесправен објект: сервис со 
намена Г3, кој се наоѓа на КП бр.1616/1 КО 
Дабиља, во сопственост на Томе Глигоров од 
с.Дабиља.   
 Објектот, според УДНМ за с.Дабиља, 
се наоѓа вон градежниот опфат на с.Дабиља, 
на земјиште сопственост на Томе Глигоров.  
. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7465/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр.2391 КО Добрејци 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 2391 КО Добрејци, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7466/2          Општина Струмица 
21.09.2012 год.             Градоначаник 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

  
 358. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
усогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 2391 KО Добрејци  

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за   бесправен објект: помошен 
објект, кој се наоѓа на КП бр.2391 КО 
Добрејци, во сопственост на Васе Јосифов од 
с.Добрејци.   
 Објектот, според УДНМ за с. 
Добрејци, се наоѓа во зона за заеднички 
објекти, на земјиште сопственост на Васе 
Јосифов.  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7466/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 

земјиште  за КП бр.6010/1 и КП бр. 6010/2 КО 
Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште за КП бр.6010/1 и КП 
бр. 6010/2 КО Струмица, донесена на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 20.09.2012 година. 
 
 Бр.08-7467/2            Општина Струмица 
 21.09.2012 год. Градоначалник 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
  

 359. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр.6010/1 и КП бр.6010/2 KО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за   
бесправен објект: станбена куќа со намена 
А1, кој се наоѓа на КП бр.6010/1 и КП 
бр.6010/2 КО Струмица, во сопственост на 
Анка Лазарова од Струмица.   
 Објектот, според ДУП за Урбан блок 
бр.25 и 26, се наоѓа на КП бр.6010/1 
сопственост на Анка Лазарова и на КП 
бр.6010/2 сопственост на РМ, навлегува во 
градежна парцела предвидена за колективно 
домување. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-7467/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр.3381/8 КО Банско 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7468/2        Општина Струмица 
   21.09.2012 год.         Градоначалник 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................... 
 360. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, станбена куќа со намена 
А1, кој се наоѓа  на КП бр. 3381/8 КО Банско 
во сопственост на Назми Демиров  од 
с.Банско. 
 Според УДНМ за с.Банско, објектот 
кој се наоѓа на КП бр. 3381/8 КО Банско 
навлегува во трасата на проектирна улица, 
на земјиште во сопственост на РМ. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7468/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште  за КП бр.7895/1 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште за КП бр.7895/1 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
Бр.08-7469/2          Општина Струмица 
21.09.2012 год.              Градоначалник 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.............................. 
361. 

 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр.7895/1 KО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко-
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за бесправни 
објекти: станбена куќа со намена А1 и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.7895/1 
КО Струмица, во сопственост на Атанас 
Стојков од Струмица.   
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 Објектот, според ГУП за град 
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат на 
Струмица, во непосредна близина на стрмен 
засечен и нестабилен терен со висина од 6 м, 
без заштитен потпорен ѕид, каде при врнежи 
од дожд доаѓа до ерозија и можно лизгање на 
земјиштето. Објектот се наоѓа на земјиште 
сопственост на РМ, лоциран на целосно 
опасна локација за живеење. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7469/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр. 3381/8 КО Банско 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7470/2               Општина Струмица 
   21.09.2012 год.   Градоначалник 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

 362. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект, станбена куќа А1, кој се 
наоѓа  на КП бр.3381/8 КО Банско во 
сопственост на Назми Демиров од с.Банско. 
 Според УДНМ за с.Банско, објектот 
кој се наоѓа на КП бр.3381/8 КО  Банско 
навлегува во трасата на проектирана улица, 
на земјиште во сопственост на РМ. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-7470/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 Решението за разрешување 
и избор на член во Организациониот одбор 

на Струмичкиот карневал 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и избор на член во 
Организациониот одбор на Струмичкиот 
карневал, донесено  на седница на Советот 
на општина Струмица, одржана на  
20.09.2012 година. 
 
 Бр.08-7471/2            Општина Струмица 
 21.09.2012 год. Градоначалник, 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

................................ 
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 363. 
 
 Врз основа на 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 20.09.2012 година, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и избор на член во 

Организациониот одбор на Струмичкиот 
карневал 

 
 1. Од член во Организациониот одбор 
на Струмичкиот карневал, се разрешува: 
 - Јован Рендевски 
 2. За член во Организациониот одбор 
на Струмичкиот карневал до истекот на 
преостанатиот дел од мандатот, се избира: 
 - Хризантема Рендевска 
  3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7471/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 Решението за разрешување 
и именување претставник на Општина 
Струмица во Училишниот одбор на СОУ 

„Никола Карев“ Струмица 
 

  
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставник на 
Општина Струмица во Училишниот одбор на 
СОУ „Никола Карев “ Струмица, донесено  на 
седница на Советот на општина Струмица, 
одржана на  20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7472/2          Општина Струмица 
21.09.2012 год.            Градоначалник 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

 364. 
 Врз основа на член 88 од Законот за 
средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95 и 67/04) 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 
20.09.2012 година, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување претставник 

на Општина Струмица во Училишниот  
одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица 

 
 1. Се разрешува претставникот на 
Општина Струмица во Училишниот одбор на 
СОУ „Никола Карев“ Струмица: 
 - Јован  Рендевски. 
  
 2. За претставник на Општина 
Струмица во Училишниот одбор  на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица, до преостанатиот 
дел од мандатот, се именува: 
 - Фани Ристова  од Струмица  
  
 3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7472/1      Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 Решението за разрешување 
и именување на член во Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за 

изградба, одржување и користење на јавни 
паркинг простори „Паркиралишта – 

Струмица“ Струмица 
 
 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на член во 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта – Струмица“ 
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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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

Струмица, донесено  на седница на Советот 
на општина Струмица, одржана на  
20.09.2012 година. 
 
Бр.08-7473/2                Општина Струмица 
21.09.2012 год.                 Градоначалник, 
С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

  365. 
Р  е  ш  е  н  и  е  Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07 и 83/09) 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 20.09.2012 година, 
донесе 

за објавување на  Програмата за измена и 
дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица за 2012 
година 

 
 1. Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2012 
година, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за разрешување и именување на член во 

Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 

Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта – Струмица“ 

Струмица 

 
    Бр.08-7474/2            Општина Струмица 
    21.09.2012 год.           Градоначалник 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

  366. 
 1. Oд должноста  член во Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица, се 
разрешува: 

 Врз основа на член 17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) 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 
20.09.2012 година, донесе 

 - Тања Дедејска од Струмица  
 
 2. За член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење на авното претпријатие за 
изградба, одржување и користење на јавни 
паркинг простори „Паркиралишта – 
Струмица“ Струмица, се именува: 

 
 

П р о г р а м а  
за измена и дополнување на Годишната   
програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето  на  општина 

Струмица за 2012 година  
 - Славчо Хаџиски – дипл. сообраќаен 
инжинер од Струмица.  

 
 

  1. Во Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Струмица за 2012 
година  и Програмите  за измена и  
дополнување на Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“  бр. 23/11, 01/12 , 03/12,  04/12,  
06/12, 07/12 10/12, 14/12, 16 /12 и 20/02), се 
вршат следните  измени и дополнувања: 

 3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7473/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

 

 



21 септември  2012  год.         Службен гласник на општина Струмица     бр. 22       стр. 
 

19

 
 
 Во глава  

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува 
      користењето на просторот вон планските опфати 
 

 1.Се  брише  реден број 24  за КП бр. 1363  (Сл. гласник на општина Струмица  бр. 16/02. 
   2. Во табелата се додава нов реден број  
 

р.б. Објект Износ денари 
24. КП бр. 1362 и 1363 КО Добрејци   

 
Во глава  
 V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 По реден број 38 се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 
39 КП бр. 6526/1 КО Струмица   
40 КП бр. 108/2 КО Струмица   
41 КП бр. 2741 КО Струмица   
42 КП бр. 3178 КО Струмица   
43. КП бр. 1028/5 КО Просениково  
44 КП бр. 2430  КО Струмица   

 
 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден,  од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-7474/1        Совет на општина Струмица 
21.09.2012  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 Република Македонија“ 
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 
одбележување на значајни настани и 

личности со спомен-обележја во Општина 
Струмица 

 
 1. Се објавува Програмата за 
одбележување на значајни настани и 
личности со спомен-обележја во Општина 
Струмица, донесена на седница на Советот 
на општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
Бр.08-7475/2           Општина Струмица 
21.09.2012 год.            Градоначалник 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 
 367.  
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ" бр.5/02) 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 20.09.2012 година, донесе 
 

П р о г р а м а  
за одбележување на значајни настани и 

личности  со спомен-обележја во Општина 
Струмица  

 
1. Цели 

 Со Програмата   за одбележување  на 
значајни настани и истакнати  личности  во 
Општина Струмица со спомен-обележја  се 
определува подигање на спомен-обележја  
на подрачјето на Општина Струмица за 
настани и истакнати личности од локално и 
општоцивилизациско значење.  
 Со поставувањето на спомен - 
обележјата ќе се изрази почита и грижата  на 
граѓаните на Општина Струмица,  за 
зачување  на  споменот за нив и нивните 
дела.  
 2.  Настани и личности што ќе се 
одбележат: 
 
- Спомен - обележје на жртвите  од 

пожарот од 23 јули 2012 год; 
- Спомен –обележје на Јуриј Гагарин - 

првиот космонаут; и  
- Спомен –обележје на Гоце Арнаудов - 

естраден уметник. 
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2. Податоци за личностите и 
настаните  за кои се предлага 
подигање на спомен-обележје: 

 
- Спомен  - обележје на жртвите од 
пожарот   од 23 јули 2012 година 
-  
 При гаснењето на големиот шумски 
пожар кој на 23 јули 2012 година кој  
беснееше по ридовите над градот и  се 
закануваше да го зафати и самиот град,   од  
огнената стихија беа зафатени им подлегнаа 
на здобиените повреди  браќата Пено 
Стојанов и  Блажо Стојков од Рич,  Митко 
Георгиев  од Струмица  и  Војо Гркљанов од 
Вељуса.  
 

- Спомен-обележје на Јуриј Гагарин 
 

 Јуриј Алексеевич Гагарин (1934 –
1968) отвори нова страница во  историјата на 
човечвото.  Тој е првиот руски и светски  
космонаут кој на 12 април 1961, за прв пат во 
историјата на човештвото се вивнал во 
вселената и бил прв човек кој ја прелетал 
Земјата околу нејзината орбита во  летот  кој 
траел 103 минути.   
 

- Спомен- обележје  на Гоце 
Арнаудов 
 

 Гоце Арнаудов (1954-2011) е познат 
естраден уметник  од Струмица, кој 
придонесе за аформација на градот 
Струмица и афирмација на македонската 
изворна  и новокомпонирана музика во 
Македонија и светот.  
 Секаде  каде што настапуваше   ги 
освојуваше  симпатиите и признанијата на 
публика и предизвикуваше еуфорија. Ги 
развеселуваше сите – од најмали до 
најстари. Беше дел   од  убавите моменти на 
голем број наши сограѓани.  
 Гоце Арнаудов има запишано преку 
200 песни, учествувал на сторина фестивали, 
од кои на преку 60,  го освоил првото место.  
 4.  Локацијата  и видот на  спомен - 
обележјата, основните елементи за текстот 
што  ќе биде истакнат  и рокот за подигање,   
ќе се определат  со посебна одлука на  
Советот на општина Струмица,  одделно за 
секое спомен – обележје. 
 5. Финасирањето на изградбата,  
оделно за секое спомен-  обележје  се 
обезбедува од:  
 - Буџетот на општина  Струмица ;  
 - донации; и   
 - други извори, согласно Закон 
 6. За спроведување на постапката  за 
подигање на спомен-обележјата,   се 
задолжува Одборот  за подигање на спомен-
обележја- именуван од Советот на општина 
Струмица . 

 7. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден  од денот на  објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-7475/1       Совет на општина Струмица 
21.09.2012  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 Република Македонија“ 
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 одложување 
на донесување Одлука за утврдување 

потреба  од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

6539/2 KО Струмица 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесувањето  Одлука за 
утврдување потреба  од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.6539/2 KО Струмица, 
донесен на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 20.09.2012 година. 
 
   Бр.08-7476/2          Општина Струмица 
  21.09.2012 год.              Градоначалник 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 
 368. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
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З а к л у ч о к 
за одложување на донесувањето на  
Одлука  за утврдување потреба  од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште за КП бр. 
6539/2 KО Струмица 

 
 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште за бесправни објекти 
на КП бр. 6539/2 КО Струмица, до 
дополнување на барањето, усогласено со 
законските можностите за легализација на 
бесправни објекти. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7476/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Република Македонија“ 
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 одложување 
на донесување Одлука за утврдување 

потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура на 
КП бр.7669/1 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.7669/1 КО 
Струмица, донесен на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 20.09.2012 
година. 
 
  Бр.08-7477/2       Општина Струмица 
  21.09.2012 год.       Градоначалник 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 

369. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) 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 
20.09.2012 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7669/1 КО 

Струмица 
 

 1. Се одложува донесувањето Одлука 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр.7669/1 КО 
Струмица, за промена на елаборатот, 
односно усогласување на површината на 
објектот дадена во елаборатот со состојбата 
на лице место. 
 
 2. Овoj Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-7477/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Даме 
Груев” с.Куклиш во учебната 2011/2012 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Даме 
Груев” с.Куклиш во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
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општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7478/2        Општина Струмица  
     21.09.2012 год.     Градоначалник 
     С т р у м и ц а     Зоран Заев   с.р. 

................................... 
 370. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

на ООУ „Даме Груев” с.Куклиш во 
учебната 2011/2012 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Даме Груев” с.Куклиш во 
учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-344/3 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-4748/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Даме Груев” с.Куклиш во учебната 2012/2013 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Даме Груев” с.Куклиш во учебната 2012/2013 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7479/2  Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник, 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
 371. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Даме Груев” с.Куклиш во 
учебната 2012/2013 година, предложенa од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-344/4 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7479/1 Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Маршал 
Тито” с. Муртино во учебната 2011/2012 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Маршал 
Тито” с. Муртино во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7480/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

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

 372. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ООУ „Маршал Тито” с. Муртино во 

учебната 2011/2012 година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито” с. Муртино 
во учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-349/2 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7480/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Маршал Тито” с.Муртино во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” с. Муртино во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    

     Бр.08-7481/2  Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник 
     С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
................................... 

 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” с. Муртино 

во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” с. Муртино 
во учебната 2012/2013 година, предложенa 

од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-349/2 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7481/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Св. 
Кирил и Методиј” с. Дабиле во учебната 

2011/2012 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” с. Дабиле во учебната 
2011/2012 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7482/2               Општина Струмица  
     21.09.2012 год.               Градоначалник 
     С т р у м и ц а                 Зоран Заев  с.р. 

............................. 
 374. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ООУ „Св. Кирил и Методиј” с. Дабиле 

во учебната 2011/2012 година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
с.Дабиле во учебната 2011/2012 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-208/3 од 
30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7482/1       Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј” с.Дабиле во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј” с.Дабиле во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7483/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.................................... 
 375. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” с. 
Дабиле во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” с. 
Дабиле во учебната 2012/2013 година, 
предложенa од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-208/4 од 
30.08.2012 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7483/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Герас 

Цунев” с. Просениково во учебната 2011/2012 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Герас 
Цунев” с.Просениково во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    

     Бр.08-7484/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.     Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 376. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
 
 

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

учебната 2011/2012година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Герас Цунев” 
с.Просениково во учебната 2011/2012 година, 
предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-236/3 од 
31.08.2012 година. 
\ 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7484/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 
„Герас Цунев” с. Просениково во учебната 

2012/2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Герас Цунев” с. Просениково во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7485/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

................................. 
 377. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” 

с.Просениково во учебната 2012/2013 
година 

 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Герас Цунев” с. 
Просениково во учебната 2012/2013 година, 
предложенa од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-236/4 од 
31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7485/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Гоце 
Делчев” с. Вељуса во учебната 2011/2012 

година 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Гоце 
Делчев” с.Вељуса во учебната 2011/2012 

година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
        Бр.08-7486/2 Општина Струмица  

     21.09.2012 год.         Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

................................... 
 378. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

на ООУ „Гоце Делчев” с. Вељуса во 
учебната 2011/2012 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Гоце Делчев” с. Вељуса во 
учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-211/3 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7486/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Гоце Делчев” с. Вељуса во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Гоце Делчев” с. Вељуса во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7487/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

................................. 
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 379. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” с. Вељуса 

во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Гоце Делчев” с.Вељуса во 
учебната 2012/2013 година, предложенa од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-211/4 од 30.08.2012 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7487/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 2011/2012 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Видое 
Подгорец” Струмица во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
 
     Бр.08-7488/2            Општина Струмица  
     21.09.2012 год.            Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

............................ 
 
 380. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

учебната 2011/2012 година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Видое Подгорец” Струмица 
во учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-429/4 од 27.08.2012 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-7488/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Видое Подгорец” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7489/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 
 

..................................... 
  
 381. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 
 
 

 



21 септември  2012  год.         Службен гласник на општина Струмица     бр. 22       стр. 
 

27

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

работа на ООУ „Видое  Подгорец” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложенa од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-429/3 од 
27.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7489/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 2011/2012 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Никола 
Вапцаров” Струмица во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7490/2           Општина Струмица  
     21.09.2012 год.           Градоначалник 
     С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 382. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

учебната 2011/2012година 
 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2011/2012 година, 

предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-454/3 од 
30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7490/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Никола Вапцаров” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
 
        Бр.08-7491/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.           Градоначалник,  
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

................................. 
 383. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2012/2013 година 

 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2012/2013 година, 
предложенa од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-454/4 од 
30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7491/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 ООУ „Маршал 

Тито” Струмица во учебната 2011/2012 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Маршал 
Тито” Струмица во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7492/2          Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

............................... 
 384.  
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

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

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито” Струмица,  
во учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-449/2 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7492/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Маршал Тито” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
 
        Бр.08-7493/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.................................. 
 385. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложенa 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-449/3 од 30.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7493/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2011/2012 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
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општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
        Бр.08-7494/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.................................... 
 386. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

на ООУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2011/2012 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на ООУ „Сандо Масев” Струмица во 
учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-503/3 од 29.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7494/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на ООУ 

„Сандо Масев” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица во учебната 
2012/2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
20.09.2012 година. 
 
        Бр.08-7495/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.            Градоначалник 
     С т р у м и ц а              Зоран Заев  с.р. 

......................................... 
 387. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

во учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
во учебната 2012/2013 година, предложенa 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-503/3 од 29.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7495/1    Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 УОМО „Боро 
Џони” Струмица во учебната 2011/2012 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на УОМО „Боро 
Џони” Струмица во учебната 2011/2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
 
        Бр.08-7496/2      Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 388. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

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

на УОМО „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2011/2012 година 

 
 1. Се  усвојува Извештајот за 
работата на УОМО „Боро Џони” Струмица во 
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учебната 2011/2012 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-229/2 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7496/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 Годишната програма за работата на 

УОМО „Боро Џони” Струмица во учебната 
2012/2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на УОМО 
„Боро Џони“ Струмица во учебната 2012/2013 
година, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 20.09.2012 
година. 
    
     Бр.08-7520/2 Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

................................... 
 389. 
 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 20.09.2012 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Годишната програма за 
работа на УОМО „Боро Џони” Струмица во 

учебната 2012/2013 година 
 
 1. Се  усвојува Годишната програма 
за работа на УОМО „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2012/2013 година, предложенa од 
Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр. 02-229/3 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7520/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 

ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7497/2           Општина Струмица  
     21.09.2012 год.     Градоначалник 
     С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

.............................. 
 390. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на еднодневна ескурзија за учениците од 

трето одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија на учениците од трето 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-429/14 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7497/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 
Програмата за изведување настава во 

природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување настава во 
природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7498/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.         Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

................................ 
 391. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  

настава во природа за учениците од 
четврто одделение при ООУ „Видое 

Подгорец“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
настава во природа за учениците од четврто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-429/16 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7498/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за 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 за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7499/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.         Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 392. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

     за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 

шесто одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-429/15 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7499/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7500/2          Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

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

 393. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 

осмо одделение при ООУ „Видое 
Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-429/17 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7500/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 

ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7501/2       Општина Струмица  
     21.09.2012 год.    Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

............................................ 
 394. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна ескурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија на учениците од трето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр. 01-592/2 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7501/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 
Програмата за изведување настава во 

природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување настава во 
природа за учениците од четврто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    

     Бр.08-7502/2       Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник 
     С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

............................. 
 395. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  

настава во природа за учениците од 
четврто одделение при ООУ „Сандо 

Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
настава во природа за учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-592/5 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7502/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7503/2        Општина Струмица  
     21.09.2012 год.         Градоначалник,  
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.......................... 
 396. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

     за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр. 01-592/3 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7503/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    

     Бр.08-7504/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

.............................. 
 397. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-592/4 од 06.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7504/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 

ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7505/2            Општина Струмица  
     21.09.2012 год.    Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

.......................................... 
 398. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна ескурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ с.Муртино 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија на учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
с.Муртино, бр.03-356/1 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7505/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 

Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    

     Бр.08-7506/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.     Градоначалник,  
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................. 
 399. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

с. Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
с.Муртино, бр.03-356/1 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7506/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7507/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.         Градоначалник 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

......................... 
 400. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина– 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

с.Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. 
Муртино, бр. 03-356/1 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7507/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 

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

„Маршал Тито“ с.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“ с.Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7508/2       Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник,  
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................... 
 401. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

     за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 

со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. 

Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување со 
учениците од шесто до деветто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино, бр. 03-
356/1 од 31.08.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7508/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 
Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 

„Маршал Тито“ с.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“ с.Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7509/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

................................. 
 402. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

     за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 

со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

с.Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување со 
учениците од шесто до деветто одделение 
при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, бр.03-
356/1 од 31.08.2012 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7509/1       Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 

екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ с. Просениково 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7510/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.        Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 403. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

с.Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
с.Просениково, бр.02-236/10 од 11.09.2012 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7510/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7511/2        Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

............................... 
 404. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ с. Дабиље 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
с.вДабиље, бр. 03-236/1 од 03.09.2012 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7511/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето и шесто 

одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето и шесто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
     
     Бр.08-7512/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

.................................... 
 405. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна ескурзија за 
учениците од трето и шесто одделение 

при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија на учениците од трето 
и шесто одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
с.Вељуса, бр.01-243/2 од 07.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7512/1   Совет на општина Струмица 
21.09.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

 406. 
 
 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 за реализација на 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 

при ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7513/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.       Градоначалник 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

.......................... 
 406. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

      за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 
осмо одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с. 

Вељуса 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, 
бр.01-243/1 од 07.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7513/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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“ 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 за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 

ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување еднодневна 
ескурзија за учениците од трето одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7514/2         Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник,  
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 407. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на еднодневна ескурзија за учениците од 

трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
еднодневна екскурзија на учениците од трето 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, бр.02-322/5 од 19.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7514/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 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 за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 
    
     Бр.08-7515/2       Општина Струмица  
     21.09.2012 год.    Градоначалник 
     С т р у м и ц а     Зоран Заев  с.р. 

.................................. 
 408. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

     за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 

шесто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, бр.02-522/6 од 19.09.2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-7515/1     Совет на општина Струмица 
21.09.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

 



Стр.              бр. 22              Службен гласник на општина Струмица     21 септември   2012  год. 40 

 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 

 409. 
 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 (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и 
бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
20.09.2012 година, донесе 

 
 

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

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 

екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

       за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од 

осмо одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица 

 Се објавува Заклучокот за давање 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од осмо одделение 
при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 20.09.2012 година. 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување на 
тродневна екскурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, бр.02-522/7 од 19.09.2012 година. 

    
     Бр.08-7516/2       Општина Струмица  
     21.09.2012 год.      Градоначалник 
     С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р.  2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

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

   
 Бр.07-7516/1     Совет на општина Струмица 
 21.09.2012 год.                Претседател, 
 С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски  с.р. 
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