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 193. 
 Врз основа на член 19-а став 4, член 23 
и член 24 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.  38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 
39 став 1 алинеја 9 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

О д л у к а 
за избор на директор на Јавното 

претпријатие за комунални дејности 
„Комуналец“ Струмица 

 
Член 1 

За директор на Јавното 
претпријатие за комунални дејности 
„Комуналец“ Струмица се избира Зоран 
Ѓоргиев од Струмица, сметано од 
22.09.2015 година. 
 

Член 2 
 Директорот се избира со мандат од 4 
(четири) години. 
 

Член 3 
За уредување на односите со 

Јавното претпријатие, ќе биде склучен 
договор помеѓу Градоначалникот на 
општина Струмица и директорот на 
Јавното претпријатие, со кој ќе бидат 
утврдени правата, одговорностите и 
овластувањата согласно Закон. 
 

Член4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.09-6103/7      Општина Струмица 
 22.09.2015 год.      Градоначалник 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 
 

…………… 

  194. 
Врз основа на член 21 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14 и 44/15) и член 50 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Струмица, распишува 
 

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

изработка на  урбанистички планови 
 

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

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

место. 
2. Предмет на иницијативата 

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

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

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

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

 
6. Овој Јавен повик трае 31 ден 

од денот на објавувањето. 
 

 Бр.09-7155/2     Општина Струмица 
 21.09.2015 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Дел од 
Блок бр. 24, Дел од Урбана Единица 9, 

Општина Струмица, плански период 2011-
2016 

 
 Се објавува Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Дел од 
Блок бр. 24, Дел од Урбана Единица 9, 
Општина Струмица, плански период 2011-
2016, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
 Бр.09-7199/2  Општина Струмица 
 24.09.2015 год.   Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................. 
 195. 

Врз основа на член 26 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 
42/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за донесување на Детален 

урбанистички план за Дел од Блок бр. 
24,  Дел од Урбана Единица 9, Општина 

Струмица, плански период 2011-2016 
 

Член 1 
Се донесува Детален урбанистички 

план за Дел од Блок бр. 24, Дел од Урбана 

Единица 9, Општина Струмица, плански 
период 2011-2016. 

 
Член 2 

 Деталниот урбанистички план за Дел од 
Блок бр. 24, Дел од Урбана Единица 9, 
Општина Струмица, плански период 2011-
2016, е со површина од 15,93 ха и со 
граничен опфат: 
 

- Од југ со новопланирана клучка 
според ГУП на град Струмица; 

- Од север со  ул. „Број 16“; 
- Од исток  со ул. „Климент 

Охридски“; и  
- Од запад  со ул. „Маршал Тито“.  

 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за Дел од 
Блок бр. 24, Дел од Урбана Единица 9, 
Општина Струмица, плански период 2011-
2016, е изработен од Друштвото за 
просторни и урбанистички планови, 
инженеринг „Урбан“ доо - Штип со техн. 
број 134/10 од август 2015 година и се 
состои од: 

 
 - текстуален дел и графички приказ на 
планските решенија на опфатот, како и 
нумерички дел со билансни показатели за 
планскиот опфат и инфраструктурата.  

 
Член 4  

 
Деталниот урбанистички план за 

Дел од Блок бр. 24, Дел од Урбана 
Единица 9, Општина Струмица, плански 
период 2011-2016, се заверува со потпис и 
печат на доносителот на планот.  
 

Член 5  
 

           Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7199/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

……………… 
 

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

долг по основ на комунална такса за 
користење и одржување на јавно 

осветлување 
 

 Се објавува Одлуката за отпис на долг 
по основ на комунална такса за користење 
и одржување на јавно осветлување, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
 Бр.09-7200/2  Општина Струмица 
 24.09.2015 год.   Градоначалник, 
 С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 
 

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

 
 
 196. 

Врз основа на член 15 став 1 од 
Законот за еднократно отпишување на 
долговите на граѓаните („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 112/14) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), a 
согласно доставените Одлуки за 
еднократен отпис на долг, донесени од 
Комисијата за постапување по барањата 
за еднократен отпис на долговите на 
граѓаните, Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 21.09.2015 
година, донесе 

 
О д л у к а 

за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување, во вкупен износ од 12.262,00 денари, на следните лица: 
 
 
 

Р.бр. Име и презиме Место Број на одлука Износ 

1 Мамут Асанов Струмица 10-6808/1202 4.919,00 

2 Славчо Ристов Баница 10-6808/30387 4.481,00 

3 Атанас Митев Баница 10-6808/25625 2.862,00 

   Вкупно: 12.262,00 

 
 

 
 

Член 2 
Советот на општина Струмица, 

врз основа на член 1 од оваа Одлука, за 
секое лице посебно, ќе донесе 
поединечна Одлука за отпис на долг по 
основ на комунална такса за користење 
и одржување на јавно осветлување и 
истата ќе се достави до должникот. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-7200/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р. 

....................................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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. 4478 КО Куклиш 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 4478 КО Куклиш, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7201/2         Општина Струмица 
   24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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



Стр.  8              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

   197. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 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. 4478 КО Куклиш 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, станбена 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4478 КО 
Куклиш, во сопственост на  Џоко Стојанов 
од с. Куклиш.   
 Согласно УП за с. Куклиш, објектот на 
КП бр. 4478 КО Куклиш, се наоѓа во зона 
со намена терцијарни дејности и мало 
стопанство, на земјиште сопственост на 
Џоко Стојанов од с. Куклиш.  

  
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7201/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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. 2568 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2568 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7202/2       Општина Струмица 
   24.09.2015 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

............................... 
 
198. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 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. 2568 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен 
статус на бесправен  објект, станбена 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2568  КО 
Струмица во сопственост на Јосиф Јанев 
од Струмица.   
 Според ДУП на град Струмица, Блок 
бр. 3, објектот на КП бр. 2568 КО 
Струмица, се наоѓа во зона со намена 
индивидуално домување, а со мал дел 
навлегува во сообраќајната 
инфраструктура и зафаќа две градежни 
парцели.  
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-7202/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.     Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7953/2 КО 

Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7953/2 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7203/2      Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 
 

................................... 
 
  199. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 година, донесе  

 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-

тација за проширување на планскиот 
опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 
7953/2 КО Струмица, во сопственост на 
Милка Алтанџиева и Томе Алтанџиев од 
Струмица. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот се наоѓа надвор од градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на 
Република Македонија. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7203/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

          ........................ 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
 Бр.09-7204/2      Општина Струмица 
 24.09.2015 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
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200. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 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. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, деловен 
објект, кој се наоѓа на КП бр. 7152/1 и 
8018/1 КО Струмица, во сопственост на  
Миле Тасев од Струмица.   
 Според ГУП на град Струмица, објектот  
на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица, се 
наоѓа во зона за заштитно зеленило и 
навлегува во регулација на канал, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија.  

 
 

Член 2 
 

 Со донесувањето на оваа Одлука  
престанува да важи Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7152/1 и 8018/1 
КО Струмица бр. 07-4752/1 од 11.07.2014 
год.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7204/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

согласност за формирање на паралелка 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште „Јане Сандански“ 

Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелка 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште „Јане Сандански“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
 
   Бр.09-7205/2        Општина Струмица 
   24.09.2015 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

................................ 
 
201. 
 
Врз основа на член 28 став 3 од 

Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15 и 145/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 година, донесе 
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О д л у к а 

за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во 
Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица 

 
 

Член 1 
 Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици од 25 за 
учебната 2015/2016 година во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица и 
тоа: 
 

Р. бр. Струка  Образовен профил 

1 Економско – правна и трговска Банкарски техничар 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“, a ќе се применува по 
добивањето на согласност од 
Министерството за образование и наука. 
 
Бр.08-7205/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

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

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

согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште со ученички дом 

„Димитар Влахов“ Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште со ученички дом 
„Димитар Влахов“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7206/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

202. 
Врз основа на член 28 став 3 од 

Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15 и 145/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во 
Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица 

 
Член 1 

 Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од 25 за 
учебната 2015/2016 година во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар 
Влахов“ Струмица и тоа: 
 

Р. 
бр. 

Струка  Образовен профил  

1. Прехранбена Преработувач на жито, брашно и шеќер 

2. Прехранбена Преработувач на жито, брашно и шеќер 

3. Земјоделско ветеринарна Лозаро винарски техничар 
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Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“, a ќе се применува по 
добивањето на согласност од 
Министерството за образование и наука. 
 
Бр.08-7206/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

општинско училиште 
„Никола Карев“ Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште „Никола Карев“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7207/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
  203. 

Врз основа на член 28 став 3 од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15 и 145/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во 
Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица 

 
 

Член 1 
 Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од 25 за 
учебната 2015/2016 година во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица и 
тоа: 
 
 

Р. бр. Струка Образовен профил 

1 Машинска 
Машинист за термопостројки – 
инсталатер на водовод  
(комбинирана паралелка) 

2 Машинска Автомеханичар 

3 Електротехничка Електротехничар - ГТЗ 

4 
Шумарско – 
дрвопреработувачка 

Техничар за мебел и ентериер 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“, a ќе се применува по 
добивањето на согласност од 
Министерството за образование и наука. 
 
Бр.08-7207/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

учебната 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на СОУ „Јане 
Сандански” Струмица во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
 
  Бр.09-7208/2           Општина Струмица 
  24.09.2015 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

   204. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на  СОУ „Јане Сандански” 
Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-677/4 од 26.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7208/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за 

работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на СОУ 
„Јане Сандански” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
 
   Бр.09-7209/2        Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

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

   205. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

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

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на СОУ „Јане Сандански” 
Струмица за учебната 2015/2016 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-677/3 од 
26.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7209/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов  с.р.  
               

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

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

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

учебната 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на СОУУД 
„Димитар Влахов” Струмица во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7210/2        Општина Струмица 
 24.09.2015 год.  Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

   206. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на  СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-673/3 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7210/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на 
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица за 
учебната 2015/2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7211/2       Општина Струмица 
   24.09.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

   207. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на СОУУД „Димитар Влахов” 
Струмица за учебната 2015/2016 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-673/4 од 
31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7211/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р.  
              

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

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

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

учебната 2014/2015 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на СОУ 
„Никола Карев” Струмица во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7212/2        Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

   208. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на  СОУ „Никола Карев” 
Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на СОУ „Никола Карев“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-777/1 од 27.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7212/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

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

 

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

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

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

за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на СОУ 
„Никола Карев” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7213/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 
   209. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  
 

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

за работа на  СОУ „Никола Карев” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица 
за учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-778/1 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7213/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов  с.р.  
               

...................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Видое 
Подгорец” Струмица во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7214/2      Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
   210. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-435/4 од 27.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7214/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

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

  

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

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

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

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Видое Подгорец” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7215/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

211. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Видое Подгорец” 
Струмица за учебната 2015/2016 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-435/3 од 
27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7215/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р.  
               

.................................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ 
„Никола Вапцаров” Струмица во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7216/2     Општина Струмица 
 24.09.2015 год.  Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

   212. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на  ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-535/3 од 31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7216/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

 

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

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

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

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„ Никола Вапцаров” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7217/2    Општина Струмица 
   24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

   213. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
 

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

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Никола Вапцаров” 
Струмица за учебната 2015/2016 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-535/4 од 
31.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7217/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов  с.р.  
              

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



Стр.  18              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

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

2014/2015 година, со Извештај за 
самоевалуација 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ 
„Маршал Тито” Струмица во учебната 
2014/2015 година, со Извештај за 
самоевалуација, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7218/2        Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

   214. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на ООУ „Маршал Тито” 

Струмица во учебната 2014/2015 година, 
со Извештај за самоевалуација 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, со Извештај за 
самоевалуација, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-505/2 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7218/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
    Бр.09-7219/2      Општина Струмица 
    24.09.2015 год.    Градоначалник, 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

   215. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Маршал Тито” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица 
за учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-505/2 од 31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7219/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов  с.р. 
                

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

2014/2015 година, со Извештај за 
самоевалуација 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Сандо 
Масев” Струмица во учебната 2014/2015 
година, со Извештај за самоевалуација, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7220/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

   216. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Сандо Масев” 

Струмица во учебната 2014/2015 година, 
со Извештај за самоевалуација 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во 
учебната 2014/2015 година, со Извештај за 
самоевалуација, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-497/3 од 27.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7220/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Сандо Масев” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7221/2      Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

   217. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Сандо Масев” 

Струмица за учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица 
за учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-497/3 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7221/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р.  
                

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



Стр.  20              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

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

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

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

2014/2015 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Даме 
Груев” Куклиш во учебната 2014/2015 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
    Бр.09-7222/2    Општина Струмица 
   24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

   218. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
 

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

работата на  ООУ „Даме Груев” Куклиш 
во учебната 2014/2015 година 

 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 
2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-394/3 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7222/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Даме Груев” Куклиш за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7223/2   Општина Струмица 
   24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 
   219. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 
учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-394/4 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-7223/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

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

2014/2015 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ 
„Маршал Тито” Муртино во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7224/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

   220. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Маршал Тито” 

Муртино во учебната 2014/2015 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Маршал Тито” Муртино во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-282/3 од 27.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7224/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

учебната 2015/2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Маршал Тито” Муртино за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7225/2       Општина Струмица 
   24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

   221. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Годишната програма 
за работа на  ООУ „Маршал Тито” 

Муртино за учебната 2015/2016 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино за 
учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-282/3 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7225/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов  с.р.  
               

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



Стр.  22              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

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

учебната 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј” Дабиље во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7226/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

   222. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на  ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље во учебната 2014/2015 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиље во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-284/5 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7226/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

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

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

Дабиље за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј” Дабиље за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7227/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

   223. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј” Дабиље за учебната 2015/2016 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” 
Дабиље за учебната 2015/2016 година, 
предложена од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлука бр. 02-284/3 од 
31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7227/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р.   
               

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

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

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

учебната 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Герас 
Цунев” Просениково во учебната 
2014/2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7228/2      Општина Струмица 
  24.09.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 
 

.................................... 
 
224. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

Просениково во учебната 2014/2015 
година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Герас Цунев” Просениково во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-333/3 од 31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7228/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

за учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Герас Цунев” Просениково за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
    Бр.09-7229/2  Општина Струмица 
    24.09.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

................................... 
 
  225. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Герас Цунев” 
Просениково за учебната 2015/2016 

година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково 
за учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-333/4 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7229/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р.  
               

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



Стр.  24              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

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

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

усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 

2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООУ „Гоце 
Делчев” Вељуса во учебната 2014/2015 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7230/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

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

  226. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООУ „Гоце Делчев” 

Вељуса во учебната 2014/2015 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 
2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-212/3 од 27.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7230/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на ООУ 
„Гоце Делчев” Вељуса за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7231/2           Општина Струмица 
   24.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

   227. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООУ „Гоце Делчев” 
Вељуса за учебната 2015/2016 година 

 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса за 
учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-212/4 од 27.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-7231/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р.  
               

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

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

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

2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ООМУ „Боро 
Џони” Струмица во учебната 2014/2015 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
 Бр.09-7232/2    Општина Струмица 
 24.09.2015 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

  228. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата на  ООМУ „Боро Џони” 

Струмица во учебната 2014/2015 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ООМУ „Боро Џони” Струмица во 
учебната 2014/2015 година, предложен од 
Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-242/2 од 31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7232/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

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

учебната 2015/2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на 
ООМУ „Боро Џони” Струмица за учебната 
2015/2016 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7233/2            Општина Струмица 
   24.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

   229. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на  ООМУ „Боро Џони” 
Струмица за учебната 2015/2016 година 

 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица за 
учебната 2015/2016 година, предложена 
од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр. 02-242/3 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7233/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р.  
               

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



Стр.  26              Службен гласник на општина Струмица        бр. 11                 24.09.2015 год.   

 

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

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

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

периодот септември 2014 - август 2015 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на  ЈОУДГ 
„Детска Радост” Струмица за периодот 
септември 2014 - август 2015 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7234/2       Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 
   230. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

работата на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2014 - 

август 2015 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот за работата 
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2014 - август 2015 
година, предложен од Управниот одбор на 
детската градинка со Одлука бр. 02-319/2 
од 31.08.2015 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7234/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

усвојување на Годишната програма за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 

Струмица за периодот септември 2015 - 
август 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Годишната програма за работа на 
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за 
периодот септември 2015 - август 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7235/2        Општина Струмица 
   24.09.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

.................................... 
   231. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 21.09.2015 година, 
донесе 
  

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

за работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2015 - 

август 2016 година 
 
 1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на ЈОУДГ „Детска Радост” 
Струмица за периодот септември 2015 - 
август 2016 година, предложена од 
Управниот одбор на детската градинка со 
Одлука бр. 02-320/2 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7235/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р.   
      

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

екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7236/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

.................................... 
232. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од трето одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, за учебната 2015/2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7236/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 настава во 
природа со учениците од четврто и петто 

одделение при  ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од четврто и петто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7237/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 
учениците од четврто и петто одделе-
ние при ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
четврто и петто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица, за учебната 
2015/2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7237/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а            Јосиф Христов с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7238/2       Општина Струмица 
24.09.2015 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р 

......................... 
   234. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, за учебната 2015/2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7238/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

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

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

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од осмо и девето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
 Бр.09-7239/2         Општина Струмица 
 24.09.2015 год.             Градоначалник, 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од осмо и девето одделение 

при ООУ „Маршал Тито“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
осмо и девето одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица, за учебната 
2015/2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7239/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

.................................. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од трето до деветто 

одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од трето до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7240/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на саем на книга со 

учениците од трето до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
трето до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Струмица, за учебната 
2015/2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7240/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
 Бр.09-7241/2       Општина Струмица 
 24.09.2015 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........................... 
   237. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 

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

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

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-521/3 од 31.08.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7241/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

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

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
 Бр.09-7242/2 Општина Струмица 
 24.09.2015 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

.................................... 
   238. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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.01-521/4 од 31.08.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7242/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

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

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

екскурзија за учениците од девето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија за учениците од девето 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7243/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
   239. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија за 
учениците од девето одделение при 

ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тридневна екскурзија за учениците од 
девето одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-521 од 31.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7243/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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



24.09.2015 год.                  бр. 11            Службен гласник на општина Струмица          стр.            

 

31 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7244/2        Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Сандо Масев“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, бр.01-521/5 од 31.08.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7244/1Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од шесто до осмо 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7245/2           Општина Струмица 
   24.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на саем на книга со 
учениците од шесто до осмо одделение 

при ООУ „Сандо Масев“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
шесто до осмо одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, бр.01-521/5 од 
31.08.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7245/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов  с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на 
детски фестивали „Златно славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
детски фестивали „Златно славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7246/2 Општина Струмица 
24.09.2015 год.   Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

   242. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 
 

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на детски 

фестивали „Златно славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Сандо Масев“ 

Струмица 
 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на детски фестивали „Златно 
славејче“ и „Поточиња“ со учениците од 

четврто одделение при ООУ „Сандо 
Масев“ Струмица, бр.01-521/2 од 
31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7246/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

екскурзија 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 
екскурзија за учениците од трето 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
 
   Бр.09-7247/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

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

  
243. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
за учениците од трето одделение при 

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-424/1 од 07.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7247/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 
..................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 
екскурзија за учениците од VI одделение 

при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од VI одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7248/2          Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р 
 

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

   244. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 

05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 VI одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
VI одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-425/1 од 07.09.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7248/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
  Бр.09-7249/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

............................ 
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   245. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 деветто одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, бр.02-426/1 од 07.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7249/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

наставни активности од музички карактер 
за учениците од I - V одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на вон-
наставни активности од музички карактер 
за учениците од I - V одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш, донесен на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
 
   Бр.09-7250/2         Општина Струмица 
   24.09.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

246. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на вон-наставни 

активности од музички карактер за 
учениците од I - V одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на вон-наставни активности од музички 
карактер за учениците од I - V одделение 
при ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр.02-428/1 
од 07.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7250/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

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

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



24.09.2015 год.                  бр. 11            Службен гласник на општина Струмица          стр.            

 

35 

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

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на вон-

наставна активност - саем на книга за 
учениците од VI - IX одделение при ООУ 

„Даме Груев“ Куклиш 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на вон-
наставна активност - саем на книга за 
учениците од VI - IX одделение при ООУ 
„Даме Груев“ Куклиш, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7251/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 
 

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

  247. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на вон-наставна активност 
- саем на книга за учениците од VI - IX 

одделение при ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на вон-наставна активност - саем на книга 
за учениците од VI - IX одделение при 
ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр.02-427/1 од 
07.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7251/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

………………………… 
 
 
 

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

екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7252/2     Општина Струмица 
   24.09.2015 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................ 
248. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 

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

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

ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2015/2016 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7252/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
  Бр.09-7253/2        Општина Струмица 
 24.09.2015 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 
 

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

   249. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2015/2016 година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7253/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

 
………………………… 

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

екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Муртино 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тридневна 
екскурзија со учениците од деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7254/2        Општина Струмица 
   24.09.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 

..................................... 
 
   250. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на тридневна екскурзија со 
учениците од деветто одделение при 

ООУ „Маршал Тито“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
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на тридневна екскурзија со учениците од 
деветто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино, за учебната 2015/2016 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7254/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

 
…………………… 

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

шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за кампување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
 
   Бр.09-7255/2        Општина Струмица 
  24.09.2015 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев  с.р. 

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

 
   251. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за кампување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2015/2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7255/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а            Јосиф Христов с.р. 

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

шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за зимување со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Маршал Тито“ Муртино, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7256/2         Општина Струмица 
24.09.2015 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

   252. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
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Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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“ Муртино 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за зимување 
со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино, за учебната 2015/2016 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7256/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

………………………… 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 
екскурзија со учениците од III одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од III одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7257/2      Општина Струмица 
  24.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

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

   253. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од III одделение при ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
III одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-352/4 од 
10.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7257/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов  с.р. 
 

……………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 
екскурзија за учениците од VI одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од VI одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
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општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 

 
Бр.09-7258/2 Општина Струмица 

24.09.2015 год.  Градоначалник, 
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

 
 
 

254. 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија 

за учениците од VI одделение при 
OOУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
1. Се дава позитивно мислење за 

реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за  учениците од 
VI одделение при OOУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-352/3 од 
10.09.2015 година. 

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

 
Бр.08-7258/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год. Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 тродневна 
екскурзија за учениците од IX одделение 
при OOУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
Се објавува Заклучокот за давање на 

позитивно  мислење  за  реализација на 

 

Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од IX одделение 
при OOУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 

 

Бр.09-7259/2 Општина Струмица 

24.09.2015 год.  Градоначалник, 
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

 

 
 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на тродневна екскурзија 

за учениците од IX одделение при 
OOУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 

1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за  учениците од 
IX одделение при OOУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-352/2 од 
10.09.2015 година. 

 
 

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

 
Бр.08-7259/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год. Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

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

при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа за учениците од петто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
 
   Бр.09-7260/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

   256. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа за 
учениците од петто одделение при ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа за учениците од 
петто одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, бр.03-352/5 од 
10.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7260/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р. 
 

……………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од трето до деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 

Дабиље 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од трето до деветто 
одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7261/2           Општина Струмица 
   24.09.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

еднодневна посета на саем на книга со 
учениците од трето до деветто  

одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
трето до деветто одделение при ООУ „Св. 
Кирил и Методиј“ Дабиље, бр.03-352/6 од 
10.09.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7261/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р.  

……………………… 



24.09.2015 год.                  бр. 11            Службен гласник на општина Струмица          стр.            

 

41 

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

фестивалот „Златно славејче“ со учени-
ците од трето до деветто одделение при 

ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
фестивалот „Златно славејче“ со 
учениците од трето до деветто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 

Бр.09-7262/2   Општина Струмица 
24.09.2015 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

   258. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

еднодневна посета на фестивалот 
„Златно славејче“ со учениците од 

трето до деветто одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на фестивалот „Златно славејче“ со 
учениците од трето до деветто одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, 
бр.03-352/7 од 10.09.2015 година. 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7262/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

Природно научен музеј со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Дабиље 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
Природно научен музеј со учениците од 
осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7263/2             Општина Струмица 
   24.09.2015 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

   259. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на Природно научен 
музеј со учениците од осмо одделение 
при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Природно научен музеј со 
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учениците од осмо одделение при ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље, бр.03-352/1 
од 10.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7263/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
 
    Бр.09-7264/2    Општина Струмица 
    24.09.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

   260. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 
 

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

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

ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, бр. 01-238/2 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7264/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

……........................... 
 

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

екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија со учениците од шесто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7265/2           Општина Струмица 
24.09.2015 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

………………… 
 

   261. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
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од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија со 

учениците од шесто одделение при 
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија со учениците од 
шесто одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, бр.01-238/3 од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7265/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

………..............…… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7266/2          Општина Струмица 
  24.09.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 
 

   262. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на саем на книга со 

учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Гоце Делчев“ 

Вељуса 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
„Гоце Делчев“ Вељуса, бр.01-238/1 од 
31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7266/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

 
 

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

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од III одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
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донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
Бр.09-7267/2         Општина Струмица 
24.09.2015 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Зоран Заев  с.р. 

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

   263. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  
 

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

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

„Видое Подгорец“ Струмица 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
III одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-486/4 од 14.09.2015 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7267/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 
 

……………………… 
 

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

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од VI одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
 Бр.09-7268/2     Општина Струмица 
 24.09.2015 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

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

   264. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 VI одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица 

 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на дводневна екскурзија за учениците од 
VI одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-486/2 од 14.09.2015 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7268/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

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

при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од IX одделение 
при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7269/2         Општина Струмица 
  24.09.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

   265. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 IX одделение при ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за учениците од 
IX одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-486/3 од 14.09.2015 
година. 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7269/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

……................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од второ до деветто 

одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од второ до деветто 
одделение при ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7270/2              Општина Струмица 
   24.09.2015 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 
 

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

   266. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
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3  а  к  л  у  ч  о   к 
за давање на позитивно мислење 
за реализација на Програмата за 

еднодневна посета на саем на книга 
со учениците од второ до деветто 

одделение при OOУ „Видое 
Подгорец“ Струмица 

 
1. Се дава позитивно мислење за 

реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
второ  до   деветто   одделение   при  OOУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, бр.03-486/5 
од 14.09.2015 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица". 

 
 

Бр.08-7270/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год. Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

 
 
 

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

во природа за учениците од V 
одделение при OOУ „Видое  Подгорец“ 

Струмица 
 
 

Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа за учениците од V одделение при 
OOУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 

 
 

Бр.09-7271/2 Општина Струмица 
24.09.2015 год. Градоначалник, 
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

 

267. 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 

 

3  а  к  л  у  ч  о   к 
за давање на позитивно мислење 
за реализација на Програмата за 

изведување на настава во природа 
за учениците од V одделение при 
OOУ „Видое  Подгорец“ Струмица 

 
1. Се дава позитивно мислење за 

реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа за учениците од V 
одделение при OOУ „Видое Подгорец“ 
Струмица, бр.03-486/1 од 14.09.2015 
година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр.08-7271/1 Совет на општина Струмица 

22.09.2015 год. Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

 
 
 

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

 
 

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

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 

екскурзија за учениците од деветто 
одделение при OOУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица 
 
 

Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на тродневна 
екскурзија за учениците од деветто 
одделение при OOУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица,    донесен    на    седницата   на 
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Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7272/2            Општина Струмица 
  24.09.2015 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

............................. 
268. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 деветто одделение при 
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на тродневна екскурзија за учениците од 
деветто одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-610/5 од 
14.09.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7272/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

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

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на дводневна 
екскурзија за учениците од шесто 

одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
 
   Бр.09-7273/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

   269. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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.03-610/4 од 
14.09.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7273/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 
 

………………………… 
 

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

позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 

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

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од трето 
одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7274/2          Општина Струмица 
24.09.2015 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

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

ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
трето одделение при ООУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица, бр.03-610/2 од 
14.09.2015 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7274/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов  с.р.    

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

и 1/15), 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 еднодневна посета на 

Саем на книга и Планетариум за 
учениците при ООУ „Никола Вапцаров“ 

Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
Саем на книга и Планетариум за 
учениците при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7275/2          Општина Струмица 
   24.09.2015 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

   271. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на Саем на книга и 

Планетариум за учениците при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на Саем на книга и Планетариум за 
учениците при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, бр.03-610/6 од 14.09.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7275/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

позитивно мислење за реализација на 
Наставна програма за настава во природа 
на езеро и планина за учениците при ООУ 

„Никола Вапцаров“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Наставна програма за настава во природа 
на езеро и планина за учениците при ООУ 
„Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.09.2015 година. 
 

Бр.09-7276/2          Општина Струмица 
24.09.2015 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

настава во природа на езеро и планина 
за учениците при  ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Наставна програма за 
настава во природа на езеро и планина за 
учениците при ООУ „Никола Вапцаров“ 
Струмица, бр.03-610/3 од 14.09.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7276/1 Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

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

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на еднодневна 
екскурзија со учениците од III одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
  Бр.09-7277/2             Општина Струмица 
  24.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

.............................. 
273. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе  

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија 
со учениците од III одделение при ООУ 

„Герас Цунев“ Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на еднодневна екскурзија со учениците од 
III одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-333/9 од 31.08.2015 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7277/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов   с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 

екскурзија 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 
екскурзија за учениците од шесто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
   Бр.09-7278/2          Општина Струмица 
  24.09.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

.............................. 
 
   274. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 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 „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.02-333/12 од 31.08.2015 
година. 
 
 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7278/1  Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

……………………… 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од шесто до деветто 

одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на саем 
на книга со учениците од шесто до деветто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7279/2            Општина Струмица 
24.09.2015 год.                 Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на саем на книга со 

учениците од шесто до деветто  
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 

Просениково 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на саем на книга со учениците од 
шесто до деветто одделение при ООУ 
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„Герас Цунев“ Просениково, бр.02-333/13 
од 31.08.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7279/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 
 

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

фестивали „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од прво до петто 

одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково 

 
 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за еднодневна посета на 
фестивали „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“ со учениците од прво до петто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 21.09.2015 година. 
 
Бр.09-7280/2        Општина Струмица 
24.09.2015 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 
 

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

   276. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  

 
 

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

реализација на Програмата за 
еднодневна посета на фестивали 

„Златно Славејче“ и  „Поточиња“ со 
учениците од прво до петто одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 

 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за еднодневна 
посета на фестивали „Златно Славејче“ и 
„Поточиња“  со учениците од прво до петто 
одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково, бр.02-333/10 од 31.08.2015 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7280/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а            Јосиф Христов с.р. 

 
…………………………… 

 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), 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 настава во 
природа со учениците од петто одделение 

при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 
Програмата за изведување на настава во 
природа со учениците од петто одделение 
при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7281/2           Општина Струмица 
   24.09.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 
05.06.2014 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
21.09.2015 година, донесе 
  
 

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

реализација на Програмата за 
изведување на настава во природа со 

учениците од петто одделение при ООУ 
„Герас Цунев“ Просениково 

 
 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за изведување 
на настава во природа со учениците од 
петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ 
Просениково бр.02-333/11 од 31.08.2015 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-7281/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот 
на патиштата на територијата на општина 
Струмица за периодот 01.01 – 30.06.2015 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Информацијата за јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот на патиштата 
на територијата на општина Струмица за 
периодот 01.01 – 30.06.2015 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.09.2015 
година. 
 
   Бр.09-7282/2               Општина Струмица 
   24.09.2015 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

278. 
 
Врз основа на член 25 од Законот 

за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 
145/12, 41/14 и 33/2015), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 21.09.2015 година, донесе 
 

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

јавната безбедност и безбедноста во 
сообраќајот на патиштата на 

територијата на општина Струмица за 
периодот 01.01 – 30.06.2015 година 

 
1. Се усвојува Информацијата за 

јавната безбедност и безбедноста во 
сообраќајот на патиштата на територијата 
на општина Струмица за периодот 01.01 – 
30.06.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7282/1   Совет на општина Струмица 
22.09.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

 
 

_____________________________________________ 
 

________________________________ 
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