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470.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст
(“Службен весник на
Република Македонија “ број 60/11 ) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица
(плански период 2011-2016)
Општина Струмица
Член 1
Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план за
блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански
период 2011-2016) Општина Струмица со
површина од 15.93 ха и 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 2
Одлуката
за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи , ВЕБ страницата на Општина
Струмица, во „Службен гласник на
општина Струмица“ и средствата за јавно
информирање.
Член 3
Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
Член 4
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за
блок бр. 24 УЕ 9 во град
Струмица (плански период 2011-2016)
Општина Струмица, ќе биде изложен во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” во соба
број 3.
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Член 5
Заинтересираните граѓани и правни
лица, своите забелешки на посебни
анкетни листови, ќе можат да ги достават
во просториите на Секторот за урбанизам и
комунални
работи
ул.
„Ленинова“
канцеларија број 3.
Член 6
Оваа Oдлука влегува во сила од
денот на донесувањето и ќе се објави во
”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9470/1
19.11.2012 год
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

.....................................
.
471.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Член 2
Одлуката
за организирање
јавната презентација ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, во „Службен гласник на
општина Струмица“ и средствата за јавно
информирање.
Член 3
Нацрт
Деталниот
урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9
во град Струмица (плански период 20112016) Општина Струмица со површина од
15.93 ха
ќе биде изложен во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи
ул. ”Ленинова” во
соба број 3.
Член 4
Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 14,00 часот
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул.”Ленинова” во
соба број 3.
Член 5

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
планза блок бр. 24 УЕ 9 во град
Струмица (плански период 2011-2016)
Општина Струмица
Член 1
Се организира јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички план
за
блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица
(плански период 2011-2016) Општина
Струмица со површина од 15.93 ха
и
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“.

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9470/2
Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
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Секторот
за урбанизам и комунални
работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.

472.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст
(“Службен весник на
Република Македонија“ број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Локалната урбанистичка планска
документација КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица

Член 5
Заинтересираните
граѓани
и
правни лица, своите забелешки на
посебни анкетни листови, ќе можат да ги
достават во просториите на Секторот за
урбанизам и комунални работи ул.
„Ленинова“ канцеларија број 3.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
”Службен гласник на општина Струмица”.

Член 1
Се организира јавна анкета
на
Локалната
урбанистичка
планска
документација
КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица со површина од 3.558
м 2 со намена Г4 – стовариште и граничен
опфат:
- Од исток со останатиот дел од КП бр. 485;
- Од север границата понеѓу градежната
парцела со КП бр. 488 и 487;
- Од запад границата помеѓу парцелите и
површината за јавна употреба локален пат
Просениково – Пиперево и
- Од југ границата помеѓу градежната
парцела со КП бр. 493 и дел од КП бр. 485

Бр. 08-9469/1
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

.........................
473.

Член 2

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Одлуката за организирање јавната
анкета ќе биде објавена на огласната табла
на Општина Струмица, во Секторот за
уранизам и комунални работи, на ВЕБ
страницата на Општина Струмица, во
“Службен гласник на општина Струмица” и
преку средствата за јавно информирање.

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Локалната урбанистичка планска
документација КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица

Член 3
Јавната анкета ќе трае 10 работни
денови
од денот на објавувањето на
Одлуката.
Член 4
Локалната урбанистичка планска
документација за КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица со површина од 3.558
м2, ќе биде изложена во просториите на

Член 1
Се
организира
јавна
презентација на Локалната урбанистичка
планска документација КП бр. 491, 492,
487/2, 488/2 и дел од 485 во КО
Просениково Општина Струмица
со
површина од 3.558 м2 со намена Г4 –
стовариште и граничен опфат:

20 ноември 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

- Од исток со останатиот дел од КП
бр.485;
- Од север границата помеѓу
градежната парцела со КП бр. 488
и 487;
- Од запад границата помеѓу
парцелите и површината за јавна
употреба локален пат Просениково
– Пиперево и
Од
југ
границата
помеѓу
градежната парцела со КП бр. 493
и дел од КП бр. 485
Член 2
Одлуката за организирање јавната
презентација ќе биде објавена на огласната
табла на Општина Струмица, во Секторот
за уранизам и комунални работи, на ВЕБ
страницата
на
Општина
Струмица,
„Службен гласник на општина Струмица“ и
преку средствата за јавно информирање.
Член 3
Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 12,оо часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул. ”Ленинова” во соба
број 3.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9469/2
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.
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О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 2598 КО Струмица, блок 4 ( блок 13
УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 2017

Член 1
Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот
урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр.
2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017
со површина од 263 м2 и граничен
опфат:
- Од север со ул. „Крушевска
Република“;
- Од запад со ул. „ Киро Абрашев“;
- Од југ со КП бр. 2597/1 и
- Од исток со КП бр.2590.
Член 2
Одлуката
за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи , ВЕБ страницата на Општина
Струмица, Службен гласник на општина
Струмица и средствата за јавно
информирање.
Член 3
Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
Член 4

................................
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Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст
(“Службен весник на
Република Македонија “ број 60/11 ) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ
2 по ГУП), Општина Струмица 2012 –
2017 со површина од 263 м2, ќе биде
изложен во просториите на Секторот за
урбанизам и комунални работи
ул.
”Ленинова” во соба број 3.
Член 5
Заинтересираните
граѓани
и
правни лица, своите забелешки на
посебни анкетни листови, ќе можат да ги
достават во просториите на Секторот за
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урбанизам и комунални работи
„Ленинова“ канцеларија број 3.

ул.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9473/1
Градоначалник
19.11.2012 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
475.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ
2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017
Член 1
Се организира јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр. 2598
КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП),
Општина Струмица 2012 – 2017 со
површина од 263 м2 и граничен опфат:
- Од север со ул. „ Крушевска Република“;
- Од запад со ул. „ Киро Абрашев“;
- Од југ со КП бр. 2597/1; и
- Од исток со КП бр .2590.
Член 2
Одлуката за организирање јавната
презентација ќе биде објавена на огласната
табла на Општина Струмица, Секторот за
уранизам и
комунални работи, ВЕБ
страницата на Општина Струмица, во
„Службен гласник на општина Струмица“ и
средствата за јавно информирање.

20 ноември

2012 год.

Член 3
Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот
урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр.
2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017
со површина од 263 м2 ќе биде изложен
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул. ”Ленинова” во
соба број 3.
Член 4
Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 12,30 часот
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул. ”Ленинова” во
соба број 3.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9473/2
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

476.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија “ број 60/11) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Службен
гласник на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7
(блок 28 по ГУП), Општина Струмица
2012 - 2017
Член 1
Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр.
5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок

20 ноември 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017
со површина од 276 м2 и граничен опфат:
- Од северозапад со КП бр. 5007;
- Од југозапад со ул. „ Охридска“и
-Од североисток и југоисток со КП бр. 5005/1
Член 2
Одлуката за организирање јавната
анкета ќе биде објавена на огласната табла
на Општина Струмица, Секторот за
уранизам и
комунални работи, ВЕБ
страницата
на
Општина
Струмица,
“Службен гласник на општина Струмица” и
средствата за јавно информирање.
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477.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7
(блок 28 по ГУП), Општина Струмица
2012 – 2017

Член 3
Јавната анкета ќе трае 10 работни
денови од објавувањето на Одлуката.
Член 4
Нацрт - Деталниот
урбанистички
план за една градежна парцела на КП бр.
5006 КО Струмица, дел од блок 7 ( блок 28
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017со
површина од 276 м2 , ќе биде изложен во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” во соба
број 3.

Член 1
Се организира јавна презентација
на Нацрт - Деталниот
урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7
(блок 28 по ГУП), Општина Струмица
2012 – 2017 со површина од 276 м2 и
граничен опфат:
- Од северозапад со КП бр. 5007;
- Од југозапад со ул. „ Охридска“; и
-Од североисток и југоисток со КП бр.
5005/1.

Член 5
Заинтересираните граѓани и правни
лица, своите забелешки на посебни
анкетни листови, ќе можат да ги достават
во просториите на Секторот за урбанизам и
комунални
работи
ул.
„Ленинова“
канцеларија број 3.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9471/1
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

Член 2
Одлуката
за организирање
јавната презентација ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, „Службен гласник на општина
Струмица“ и средствата за јавно
информирање.
Член 3
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7
(блок 28 по ГУП), Општина Струмица
2012 – 2017 со површина од 276 м2 ќе
биде изложен во просториите на
Секторот за урбанизам и комунални
работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.

Стр.
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20 ноември

2012 год.

Член 2
Член 4
Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 13,00 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” во соба
број 3.
Член 5

Одлуката
за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9471/2
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

Член 3
Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
Член 4

.................................
478.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст
(“Службен весник на
Република Македонија “ број 60/11 ) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр. 164
КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ
1 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017
Член 1
Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр. 164
КО Струмица, дел од блок 20 ( блок 2 УЕ 1
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со
површина од 259 м2 и граничен опфат:

Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20
(блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица
2012 – 2017 со површина од 259 м2 , ќе
биде изложен во просториите на
Секторот за урбанизам и комунални
работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.
Член 5
Заинтересираните
граѓани
и
правни лица во предвидениот рок на
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки во просториите на
Секторот за урбанизам
и комунални
работи ул. „Ленинова“ канцеларија број 3.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9472 /1
19.11.2012 год
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

..............................
- Од североисток со ул. „Климент Охридски“;
- Од југисток со КП бр. 155;
- Од југозапад со КП бр. 163; и
- Од северозапад со КП бр. 165.

20 ноември 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица
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Член 4

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20
(блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица
2012 - 2017

Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 13,30 часот
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул.”Ленинова” во
соба број 3.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9472/2
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

................................
Член 1
Се организира јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички план
за градежна парцела на КП бр. 164 КО
Струмица, дел од блок 20 ( блок 2 УЕ 1 по
ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со
површина од 259 м2 и граничен опфат:
- Од североисток со ул. „Климент Охридски“;
- Од југисток со КП бр. 155;
- Од југозапад со КП бр. 163; и
- Од северозапад со КП бр. 165.
Член 2
Одлуката за организирање јавната
презентација ќе биде објавена на огласната
табла на Општина Струмица, Секторот за
уранизам и
комунални работи, ВЕБ
страницата
на
Општина
Струмица,
„Службен гласник на општина Струмица“ и
средствата за јавно информирање.
Член 3
Нацрт - Деталниот
урбанистички
план за градежна парцела на КП бр. 164
КО Струмица, дел од блок 20 ( блок 2 УЕ 1
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017, ќе
биде изложен во просториите на Секторот
за урбанизам и комунални работи
ул.”Ленинова” во соба број 3.

480.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија” број 60/11) и член 39 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за блок бр. 24 УЕ
9 во град Струмица (плански период
2011-2016) Општина Струмица
1. Се формира
Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавната акета на
Нацрт - Деталниот
урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9
во град Струмица (плански период 20112016) Општина Струмица со површина од
15.93 ха во состав:
Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи;
- Илија Шалев
– претставник на
изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект, надворешен член.

Стр.
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2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе
јавната
презентација
на
30.11.2012 година во 14,00 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул. ”Ленинова” во соба
број 3, а јавната анкета во рок од 10
работни дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето и ќе се објави во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-9470/3
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

20 ноември

2012 год.

2. Се задолжува Комисијата да
ја спроведе јавната анкета во рок од 10
работни дена од денот на објавувањето
на Одлуката за организирање јавна
анкета, а јавната презентација на ден
30.11.2012 година во 12,00 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул. ”Ленинова” во соба
број 3 .
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр. 08-9469/3
Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................

481.
482.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст (“Службен весник на
Република Македонија” број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен
гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на Локалната урбанистичка
планска документација за КП бр. 491,
492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО
Просениково Општина Струмица
1. Се формира Комисија
за
спроведување на јавната акета и јавната
презентација на Локалната урбанистичка
планска документација за КП бр. 491, 492,
487/2, 488/2 и дел од 485 во КО
Просениково
Општина
Струмица
со
површина од 4.851,2 м2 во состав:
-Стојан Динев – дип. инж. архитект
раководител на Секторот за урбанизам и
комунални работи ;
- Александра Едровска
– дип. инж.
архитект претставник на изготвувачот на
планот; и
- Александар Цицимов – дип. инж. архитект,
надворешен член.

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија” број 60/11) и член 39 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 2598 КО Струмица,
блок 4 (блок 13 уе 2 по ГУП), Општина
Струмица 2012 – 2017
1. Се формира
Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна акета на
Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 2598 КО Струмица,
блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина
Струмица 2012 – 2017 со површина од
263 м2 во состав:
Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи;
- Александра Едровска – претставник на
изготвувачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект, надворешен член.

20 ноември 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе
јавната
презентација
на
30.11.2012 година во 12,30 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.”Ленинова” во соба
број 3, а јавната анкета во рок од 10
работни дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3.Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица”
Бр. 08-9473/3
19.11.2012 год.
Струмица

бр. 25

стр.11

2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе
јавната
презентација
на
30.11.2012 година во 13,00 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул. ”Ленинова” во соба
број 3, а јавната анкета во рок од 10
работни дена од денот на објавувањето
на Одлуката за организирање јавна
анкета.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во
“Службен гласник на општина
Струмица”.

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

Бр. 08-9471/3
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

483.
.............................
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија” број 60/11) и член 39 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст (“Службен
гласник на општина
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна анкета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел
од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина
Струмица 2012 – 2017
1. Се формира
Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна акета на
Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел
од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина
Струмица 2012 – 2017 со површина од 276
м2 во состав:
- Стојан Динев – Раководител на Секторот
за урбанизам и комунални работи;
- Томе Тимов
– претставник на
изготвувачот на планот; и
Александар Цицимов – дипломиран
архитект, надворешен член.

484.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен
весник
на
Република
Македонија” број 60/11) и член 39 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Службен гласник на
општина
Струмица”
број
5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 164 КО Струмица,
дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП),
Општина Струмица 2012 – 2017
1. Се формира
Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавната
акета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за една градежна
парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел
од блок
20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП),
Општина Струмица 2012 – 2017 со
површина од 259 м2, во состав:
Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи;
- Томе Тимов
– претставник на
изготвувачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект, надворешен член.

Стр.

12

бр. 25

Службен гласник на општина Струмица

2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе
јавната
презентација
на
30.11.2012 година во 13,30 часот во
просториите на Секторот за урбанизам и
комунални работи ул.” Ленинова” во соба
број 3, а јавната анкета во рок од 10
работни дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9472/3
19.11.2012 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

....................................
485.
Врз основа на член 39 од Статутот
на општина Струмица –пречистен текст
(Службен гласник на општина Струмица бр.
05/06)
Градоначалникот
на
општина
Струмица, донесе

20 ноември

2012 год.

Решение
за формирање на Општинско
координативно тело за инклузија на
учениците со посебни образовни
потреби
1. За потребите на основните и
средните
училишта
во
Општина
Струмица
се
формира
Општинско
координативно тело за инклузија на
учениците со посебни образовни потреби
во следниот состав:
- Соња Чурлинова – раководител на
Одделение за образование
- Зоран Узунов – Овластен општински
просветен инспектор; и
- Спасе Додевски – дефектолог, вработен
во ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
2. Мандатот на членовите на
Општинско координативно тело трае
една година.
3. Оваа Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр. 08-8309/9
15.10.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
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