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210. 
 
Врз основа на член 51 став 1 од 

Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 59 став 1 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за запирање на објавувањето на 
Решението за разрешување и 

именување на членови во Управниот 
одбор на  ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
 1. Се запира објавувањето на 
Решението за разрешување и именување 
на членови во Управниот одбор на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица бр. 07-4430/1 од 
30.04.2013 година, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година, 
поради неусогласеност со член 18 од 
Законот за јавните претпријатија. 
 
         2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на неговото донесување, а ќе се 
објави во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
   Бр. 08-4430/2     Општина Струмица 
   07.05.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................. 
211. 
Врз основа на член 51 став 1 од 

Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 59 став 1 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за запирање на објавувањето на 
Решението за разрешување и 

именување на членови на Надзорниот 
одбор за контрола на материјално – 
финансиското работење на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица 
 

 1. Се запира објавувањето на 
Решението за разрешување и именување 
на членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
бр. 07-4431/1 од 30.04.2013 година, 

донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
29.04.2013 година, поради 
неусогласеност со член 26, а во врска со 
член 28 од Законот за јавните 
претпријатија. 
 
 2.   Ова Решение влегува во сила 
со денот на неговото донесување, а ќе се 
објави во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр. 08-4431/2     Општина Струмица 
07.05.2013 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.  
 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
изработка на Програма за работа на  

Советот на Општина Струмица 
 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за изработка на Програма за работа на 
Советот на општина Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
   Бр. 08-4415/2        Општина Струмица 
   07.05.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

 
 

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

212. 
 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 29.04.2013 година, донесе 
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Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за изработка на Програма 
за работа на Советот на Општина 

Струмица 
 
 1.Во Комисијата за изработка 
на Програма за работа на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 
 - Марјан Даскаловски 
 
 За членови: 
 
 - Јосиф Христов 
 - Зоран Пакетов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр. 07-4415/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

статут и прописи 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за статут и прописи, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
Бр. 08-4416/2        Општина Струмица 
07.05.2013 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

 213.  
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 2 и член 
28 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за статут и прописи 

 
 1.Во Комисијата за статут и 
прописи на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Катица Марангозова 
 
 За членови: 
 
 - Костадин Шолев 
 - Јосиф Христов 
 - Борче Хаџиев 
 - Ацо Ѓоргиев 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4416/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за општествени дејности, донесено на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
  Бр. 08-4417/2       Општина Струмица 
  07.05.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 214.  
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 8 и член 
34 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
 1. Во Комисијата за општествени 
дејности на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 За претседател: 
 
 - Петар Божинов 
 
 За членови: 
 
 - Ленче Кукиќ 
 - Наташа Иванова 
 - Кирил Николов 
 - Душан Спасов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4417/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита 

 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за јавна безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна заштита, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
29.04.2013 година. 
 
  Бр.08-4418/2        Општина Струмица 
  07.05.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

215. 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 7 и член 
33 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за јавна безбедност, 
безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита 

 
1. Во Комисијата за јавна 

безбедност, безбедност на сообраќајот и 
противпожарна заштита на Советот на 
општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Борче Василевски 
 
 За членови: 
 
 - Костадин Шолев 
 - Костадин Костадинов 
 - Коста Јаневски 
 - Ленче Кукиќ 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4418/1   Совет на општина Струмица 
30.04.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
здравствена заштита, социјална заштита 

и заштита на децата 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за здравствена заштита, социјална 
заштита и заштита на децата, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
   Бр. 08-4419/2        Општина Струмица 
   07.05.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

216. 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 6 и член 
32 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за здравствена заштита, 

социјална заштита и заштита на децата 
 

 1. Во Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита и заштита на 
децата на Советот на општина Струмица, 
се избираат членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Кирил Николов 
 
 За членови: 
 
 - Тинка Стојанова 
 - Методи Витанов 
 - Коста Јаневски 
 - Катерина Кузмановска 
 
 

 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.07-4419/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

култура, образование и спорт 
 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за култура, образование и спорт, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
29.04.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-4420/2      Општина Струмица 
  07.05.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 217. 
 

Врз основа на член 20 став 1 
точка 39, член 25 став 1 алинеја 5 и член 
31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за култура, обрзование и 

спорт 
 

 1. Во Комисијата за култура, 
образование и спорт на Советот на 
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општина Струмица, се избираат 
членовите на Советот: 
  
 За претседател: 
 
 - Катерина Кузмановска 
 
 За членови: 
 
 - Петар Божинов; 
 - Ацо Ѓоргиев; 
 - Миро Топчев; 
 - Душан Спасов. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4420/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита 

на животната средина и природата 
 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и 
природата, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 Бр. 08-4421/2         Општина Струмица 
 07.05.2013 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 218. 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 4 и член 
30 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 

Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната 
средина и природата 

 
 

 1.Во Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата на 
Советот на општина Струмица, се 
избираат членовите на Советот: 
  
 За претседател:  
 
 - Јосиф Христов 
 
 За членови: 
 
 - Методи Витанов 
 - Љубинка Вета 
 - Никола Пандев 
 - Зоран Пакетов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4421/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

финансирање, буџет и локален 
економски развој 

 
 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за финансирање, буџет и локален 
економски развој, донесено на седницата 
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на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.04.2013 година. 
 
   Бр. 08-4422/2        Општина Струмица 
   07.05.2013 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 219. 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39, член 25 став 1 алинеја 3 и член 
29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за финасирање, буџет и 

локален економски развој 
 
 1. Во Комисијата за 
финансирање, буџет и локален 
економски развој на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 За претседател:  
 
 - Борче Хаџиев 
 
 За членови: 
 
 - Наташа Иванова 
 - Костадин Костадинов 
 - Зулијана Иванова 
 - Миро Топчев 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4422/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

еднакви можности  
 

 Се објавува Решението за избор 
на претседател и членови на Комисијата 
за еднакви можности, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
 Бр. 08-4423/2         Општина Струмица 
 07.05.2013 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

220. 
Врз основа на член 20 став 1 

точка 39 и член 35 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07 и 
2/10), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 29.04.2013 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за избор на претседател и членови на 
Комисијата за еднакви можности 

 
 1. Во Комисијата за еднакви 
можности на Советот на општина 
Струмица, се избираат членовите на 
Советот: 
 
 
 За претседател: 
 
 - Веселинка Ристовска 
 
 За членови: 
 
 - Катица Марангозова 
 - Петар Божинов 
 - Ацо Ѓоргиев 
 - Љубинка Вета 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.07-4423/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 
урбанизмот, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 Бр. 08-4424/2        Општина Струмица 
 07.05.2013 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 221. 
 
  Врз основа на член 48 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 годин, донесе 
 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и избор на членови на 
Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот 
 
       1.Од Партиципативното тело од 
областа на урбанизмот поради истек на 
мандатот, се разрешуваат членовите: 
Нетка Палазова, Марјан Бајрактаров, 
Снежана Орцева, Иринка Трајкова, 
Блажо Крстев, Александра Едровска и 
Дамјан Ангов. 
 
       2.За членови на Партиципативното 
тело од областа на урбанизмот се 
избираат:  
   -Методи Витанов -  од  Советот на 
општина Струмица; 
    -Веселинка Ристовска -  од  Советот на 
општина Струмица; 
    -Снежана Орцева -  од  општинската 
администрација; 

    -Иринка Трајкова -  од  здруженија на 
граѓани; 
    -Блажо Крстев - од  облиците на 
месната самоуправа; 
    -Александра Едровска  од  стручни 
лица од областа на урбанизмот; 
     -Дамјан Ангов  - од стручни лица од 
областа на урбанизмот. 
 
 
 3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.07-4424/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен - обележја 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за 
подигање на спомен - обележја, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
Бр. 08-4425/2        Општина Струмица 
07.05.2013 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 
 222. 
 

Врз основа на член 18 став 2 од 
Законот за меморијалните споменици и 
спомен обележјата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 



Стр.               бр. 12             Службен гласник на општина Струмица        07  мај   2013  год. 

 

10 

Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за 

подигање на спомен – обележја 
 
 1.Од Одборот за подигање на 
спомен – обележја, поради истек на 
мандат, се разрешуваат членовите: 
Верица Узунова, Катерина Кумановска, 
Бранко Бенинов, Ѓорги Здравев, Ване 
Митушев, Ване Манолев, Ѓорги 
Кончалиев, Александар Филев и Ацо 
Ангелов. 
 
 2. Во Одборот за подигање на 
спомен – обележја се именуваат: 
 
 За претседател: 
  
 - Петар Божинов 
 
 За членови: 
 
 - Ленче Кукиќ 
 - Наташа Иванова 
 - Кирил Николов 
 - Душан Спасов 
 - Ване Манолев 
 - Ѓорги Кончалиев 
 - Александар Филев 
 - Душко Цветанов 
 
 2. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4425/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

 
 
 
 
 

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

разрешување и именување претставници 
на општина Струмица во Училишниот 

одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица 
 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.04.2013 година. 
 
 
Бр. 08-4426/2          Општина Струмица 
07.05.2013 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

223. 
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 („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 29.04.2013 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ „Никола 

Карев“ Струмица 
 

 1. Од Училишниот одбор на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат 
претставниците на општина Струмица:  
 
 - Јован Пачемски 
 - Снежана Узунова, и 
 - Фани Ристова  
 
 2. Во Училишниот одбор на СОУ 
„Никола Карев“ Струмица, за 
претставници на општина Струмица, се 
именуваат: 
 
 - Снежана Узунова 
 - Фани Ристова, и 
 - Даниела Џорџевиќ 
 
 
    3. Ова Решение влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави 



07 мај   2013  год.           Службен гласник на општина Струмица      бр. 12              стр. 

 
11

 

во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
  
Бр.07-4426/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 

одбор на СОУ „Димитар Влахов“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ „Димитар 
Влахов“ Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-4427/2         Општина Струмица 
  07.05.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

224. 
 
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 („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 29.04.2013 година, 
донесе 

 
 
 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ „Димитар 

Влахов“ Струмица 
 
 

 1. Од Училишниот одбор на СОУ 
„Димитар Влахов“ Струмица, поради 
истек на мандат, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица:  
 

- Драган Кацарски 
- Данче Палазова, и 
- Борис Стојанов  

 
 2. Во Училишниот одбор на СОУ 
„Димитар Влахов“ Струмица, за 
претставници на Општина Струмица, се 
именуваат: 
 

- Драган Кацарски 
- Елена Панова, и 
- Борис Стојанов 

 
 3. Ова Решение влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
  
Бр.07-4427/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 

одбор на СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица, донесено на 



Стр.               бр. 12             Службен гласник на општина Струмица        07  мај   2013  год. 

 

12 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
 Бр. 08-4428/2       Општина Струмица 
 07.05.2013 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заевн с.р. 

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

225. 
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 („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 29.04.2013 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на општина Струмица во 

Училишниот одбор на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица 

 
 1. Од Училишниот одбор на СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица:  
 
 - Ристо Чивчиев 
 - Дијана Рубелова, и 
 - Слободан Великов 
 
 2. Во Училишниот одбор на СОУ 
„Јане Сандански“ Струмица, за 
претставници на Општина Струмица, се 
именуваат: 
 
 - Ристо Чивчиев 
 - Дијана Рубелова, и 
 - Слободан Великов 
 
 
 3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4428/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 

Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Детска радост“ 

Струмица 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
претставници на Општина Струмица во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.04.2013 година. 
 
Бр. 08-4429/2         Општина Струмица 
07.05.2013 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

............................ 
 
226. 
 
Врз основа на член 114 став 8 и 

13 и член 115 став 1 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/13) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
29.04.2013 година, донесе 

 
 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставници на општина Струмица во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска 

радост“ Струмица 
 
 1.Од Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат 
претставниците на општина Струмица:  
 
 - Сузана Младенова 
 - Соња Цицимова, и 
 - Ленче Ефтимова. 
 
      2. Во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица, за 
претставници на општина Струмица, се 
именуваат: 
 
 - Марија Јанакова 
 - Соња Цицимова, и 
 - Ленче Ефтимова 
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 3. Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-4429/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

Програмата за изведување на 
еднодневна ескурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 

Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на 
еднодневна ескурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 
Бр. 08-4432/2        Општина Струмица 
07.05.2013 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 
227. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) 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 
29.04.2013 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 „Даме Груев“ Куклиш 
 
 Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш, бр.03-140/1 од 
03.04.2013 година.  
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-4432/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 
 

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

ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
Бр. 08-4432/2        Општина Струмица 
07.05.2013 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

.......................... 
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228. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) 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 
29.04.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при 

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

 
 1. Се дава позитивно мислење 
за реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш, бр.03-142/1 од 
03.04.2013 година.  
 
     2. Овој Заклучок влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-4432/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

ескурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 

Програмата за изведување на тридневна 
ескурзија за учениците од осмо 
одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 
Бр. 08-4434/2          Општина Струмица 
07.05.2013 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 
229. 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) 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 
29.04.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна ескурзија за 
учениците од осмо одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 
 1.Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од осмо одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш, бр.03-141/1 од 
03.04.2013 година.  
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.07-4434/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Програмата за изведување на 
еднодневна ескурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на 
еднодневна ескурзија за учениците од 
трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 
 Бр. 08-4435/2          Општина Струмица 
 07.05.2013 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 230. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) 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 
29.04.2013 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 „Герас Цунев“ Просениково 

 
 

 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија за 
учениците од трето одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково, бр.02-59/10 
од 26.03.2013 година.  
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
  
 
Бр.07-4435/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 

ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
ескурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.04.2013 година. 
 
 
 Бр. 08-4436/2       Општина Струмица 
 07.05.2013 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

…………………… 
 

231. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06) и 
член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
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другите слободни активности на 
учениците од основните училишта (бр.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 
29.04.2013 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна ескурзија за 
учениците од шесто одделение при 
ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење 
за реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија за 
учениците од шесто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково, бр. 02-59/11 
од 26.03.2013 година.  
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.07-4436/1 Совет на општина Струмица 
30.04.2013 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 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Извештајот од процена на 
штета од природна непогода – поплава 
на подрачјето на општина Струмица од 

25, 26 и 27 февруари 2013 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот од процена на 
штета од природна непогода – поплава 

на подрачјето на општина Струмица од 
25, 26 и 27 февруари 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
24.04.2013 година. 
 
 
Бр. 08-4258/2            Општина Струмица 
24.04.2013 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................................ 
 
 232. 
 
 Врз основа на член 143 од 
Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,124/10 
и 18/11) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 24.04.2013 година, 
донесе 
      

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот од 
процена на штета од природна 

непогода – поплава на подрачјето на 
општина Струмица од 25, 26 и 27 

февруари 2013 година 
 
 

 1. Се усвојува Извештајот од 
процена на штета од природна непогода 
– поплава на подрачјето на општина 
Струмица од 25, 26 и 27 февруари 2013 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесувањето, а ќе се  објави 
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр.07-4258/1  Совет на општина Струмица 
24.04.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
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