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171.  
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 на 

Нацрт-  Деталниотурбанистички  план  за  
дел од Урбан Блок 10 во град  Струмица 
 
 
 1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт -  Деталниот    урбанистички  план за  
дел од Урбан Блок 10 ( Блок 30 по нова 
нумерација) КП 1799/1 во КО  Струмица  со 
површина од  2090 м2 и граничен опфат: 
  

- од источната страна по 
регулациона линија со ул. 
„Балканска“, 

- од северната страна оди по 
границата со КП бр.1799/2 и КП 
1801/1, 

- од западната страна по 
регулациона линија со ул. 
„Дебарска“ и  

- од јужната страна по регулациона 
линија  со собирна ул. „Гоце 
Делчев“. 

 
 

 2. Одлуката  за организирање 
јавната анкета ќе биде објавена на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за урбанизам и  комунални 
работи, ВЕБ страницата на Општина 
Струмица, “Службен гласник на општина 
Струмица” и средствата за јавно 
информирање. 
 
 
 3. Јавната анкета ќе трае 5 работни  
денови  од објавувањето на Одлуката.    
                   
                                                                                              
 4. Нацрт -  Деталниот    урбанис-
тички  план за  дел од Урбан Блок 10 (Блок 
30 по нова нумерација) КП 1799/1 во КО  
Струмица, ќе биде изложен во просториите 
на Секторот за урбанизам и комунални 
работи  ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки.                                                               
 
 
 6. Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
”Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
 Бр. 08-3535/3                   Градоначалник 
10.05.2012 год.            на општина Струмица  
С т р у м и ц а                    Зоран Заев с.р. 

 
.............................. 
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 172. 

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 
по Нацрт-  Деталниот    урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 10 во град  

Струмица   
 

 1. Се организира јавна презентација 
по Нацрт-  Деталниот    урбанистички  план  
 за  дел од Урбан Блок 10 ( Блок 30 по нова 
нумерација) КП бр. 1799/1 во град  
Струмица  со површина од  2090 м2 и 
граничен опфат: 
 

- од источната страна  по 
регулациона линија со ул. „ 
Балканска“, 

- од северната страна оди по 
границата со КП 1799/2 и КП 1801/1, 

- од западната страна по 
регулациона линија со ул. „ 
Дебарска“ и  

- од јужната страна по регулациона 
линија  со собирна ул.„Гоце 
Делчев“. 

 
 
 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. 
 
 
 3. Нацрт-  Деталниот    
урбанистички  план за  дел од Урбан Блок 
10 ( Блок 30 по нова нумерација) кп 1799/! 
во ко  Струмица  со површина од  2090М2  
ќе биде изложен во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 
 

  4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  17.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 
 5.Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3535/4                Градоначалник 
10.05.2012 год.       на општина Струмица  
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 
 173. 
 

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 

Нацрт - Деталниот    урбанистички  план 
за  дел од Урбан Блок 38  за КП 10/15, 

10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и  6276/18 
во КО  Струмица 

                                                         
 
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  дел од Урбан Блок 38  за КП 10/15, 
10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и КП 6276/18   во КО  
Струмица   со површина од 12.207 м2  и 
граничен опфат:  
 
- Од североисток со улица број 4 (според 

ДУП за блок 38); 
- Од  југоисток со КП 10/1; 
- Од југозапад со ул. “ Ѓуро Салај“; 
- Од северозапад со улица 2 (според 

ДУП за блок 38).  
  
 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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 3. Јавната анкета ќе трае 10 
работни  денови  од објавувањето на 
Одлуката.    
                                                                                                                                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. 

 4. Нацрт - Деталниот   урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 38  за КП 
10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и КП 6276/18  
во КО  Струмица   со површина од   12.207 
м2, ќе биде изложен во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 
 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3536/3           Градоначалник 
10.05.2012 год.    на општина Струмица  
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 
......................................... 
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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  дел од Урбан Блок 38  за КП 
10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и КП 6276/18   

во КО  Струмица    
 
 
 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  дел од Урбан Блок 38  за КП 10/15, 
10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и КП 6276/18   во КО  
Струмица   со површина од  12.207 м2  и 
граничен опфат:  
 
- Од североисток со улица број 4 (според 

ДУП за блок 38); 
- Од  југоисток со КП 10/1; 

- Од југозапад со ул. “ Ѓуро Салај“; 
- Од северозапад со улица 2 (според 

ДУП за блок 38). 
  

 
 3. Нацрт - Деталниот    урбанис-
тички  план  за  дел од Урбан Блок 38  за 
КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1  и КП 
6276/18  во КО  Струмица   со површина од  
12.207 м2 ќе биде изложен во просториите 
на Секторот за урбанизам и комунални 
работи  ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  23.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
 Бр. 08-3536/4             Градоначалник 
 10.05.2012 год.       на општина Струмица  
  С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 

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

  
175. 
 
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 на 

Нацрт-  изменување и дополнување на  
дел од план за село Банско, Блок 12 

                                                         
 
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт-  изменување и дополнување на дел 
од план за село Банско, Блок 12  со 
површина од  6,10 ха  и граничен опфат: 
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- од запад и северозапад по осовина на 
каналот со КП 3534/1 КО Банско; 

- од исток и североисток по осовина на 
новопроектираната улица; 

- од јужната страна по јужна граница на 
КП 3258, КП 3256, КП 3255/1,  

- КП 3254, КП 3247 и КП 3246 КО Банско, 
што претставува и плански  

- опфат на  населбата. 
 
 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. 
 
 3.Јавната анкета ќе трае 10 работни  
денови  од објавувањето на Одлуката.    
                                                                                                                                                                                   

- КП 3254,Кп 3247 и КП 3246 КО Банско, 
што преставува и плански опфат на  
населбата.  4. Нацрт- изменување и 

дополнување на дел од план за село 
Банско, Блок 12   ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни  листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 
 6. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3514/3                 Градоначалник 
10.05.2012 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 176. 
 

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-  изменување и дополнување 
на дел од план за село Банско, Блок 12 

 
 
 

 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт-  изменување и дополнување на 
дел од план за село Банско, Блок 12  со 
површина од  6,10 ха  и граничен опфат: 
 
- од запад и северозапад по осовина на 

каналот со КП 3534/1 КО Банско; 
- од исток и североисток по осовина на 

новопроектираната улица; 
- од јужната страна по јужна граница на 

КП 3258, КП 3256, КП 3255/1;  

 
 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. 
 
 3. Нацрт- изменување и 
дополнување на дел од план за село 
Банско, Блок 12     ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
  4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  23.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3514/4               Градоначалник 
10.05.2012 год.       на општина Струмица  
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

 
..................................... 
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177. 
 
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  

Нацрт- изменување и дополнување на 
Деталниот    урбанистички  план  за  дел 
од Урбан Блок 25  Урбана Единица 9 во 

град  Струмица   
                                                          
 1. Се организира јавна анкета по  
Нацрт - изменување и дополнување на 
Деталниот    урбанистички  план  за  дел од 
Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град  
Струмица  со површина од  0,9 ха и 
граничен опфат:  
 
- од исток по осовината на постојната 

магистрална ул. „ Маршал Тито“; 
- од северната страна оди по границата 

меѓу Блок 25 и Блок 26; 
- од западната страна по осовината на 

новопланираната улица бр. 9; и  
- од јужната страна по осовината на 

новопланираната пешачка улица со 
скали.  

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

- од јужната страна по осовината на 
новопланираната пешачка улица со 
скали. 

 4. Нацрт- изменување и 
дополнување на Деталниот    урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 25 Урбана 
Единица 9 во град  Струмица ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи  ул. 
„Ленинова” во соба број 3. 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 

анкетни  листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 
 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3515/3                Градоначалник 
10.05.2012 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

  
 178. 
 

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 
по  Нацрт- изменување и дополнување 
на Деталниот    урбанистички  план  за  
дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 

во град  Струмица 
 
 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт - изменување и дополнување на 
Деталниот    урбанистички  план  за  дел од 
Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град  
Струмица  со површина од  0,9 ха и 
граничен опфат:  
  
- од исток по осовината на постојната 

магистрална ул. „ Маршал Тито“; 
- од северната страна оди по границата 

меѓу Блок 25 и Блок 26; 
- од западната страна по осовината на 

новопланираната улица бр. 9; и  

 
 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. 
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 3. Нацрт- изменување и 
дополнување на Деталниот    урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 25 Урбана 
Единица 9 во град  Струмица  ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 
 4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  23.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3515/4                    Градоначалник 
10.05.2012 год.         на општина Струмица  
С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р. 

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

  
179. 
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 

Нацрт- Деталниот   урбанистички  план  
за  КП 5382 во град  Струмица   

                                                          
 1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  за  
дел од   Блок 8  (Блок 27 по нова 
нумерација) на  КП 5382  во град Струмица,   
со површина од  355 м2 и граничен опфат: 
 
- Од северозапад граничи со  КП бр. 

5386/1 и КП бр. 5408; 
- Од североисток со КП бр. 5384,5383  и  

5380; 
- Од југоисток со КП бр. 5381 и 5380; 
-  Од југозапад граничи со површина за 

јавна употреба со КП бр.5412/2,  
пристапна улица „Бетовенова“ КП бр. 
5408. 

 
 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. 
 
 3. Јавната анкета ќе трае 5 работни  
денови  од објавувањето на Одлуката.  
                                                                                              
 4. Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за КП 5382  во град 
Струмица со површина од  355 м2, ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи  ул. 
”Ленинова” во соба број 3. 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни  листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 
 6. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-3516/3               Градоначалник 
10.05.2012 год        на општина Струмица  
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 
 180. 
 

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 
по Нацрт -  Деталниот урбанистички  
план  за  КП 5382 во град  Струмица   

 
 
 
  1. Се организира јавна  
презентација на Нацрт -  Деталниот    
урбанистички  план   на дел од   Блок 8  
(Блок 27 по нова нумерација) за КП 5382  
во град Струмица  со површина од  355 м2 и 
граничен опфат:  
 
- Од северозапад граничи со  КП 

бр..5386/1 и КП бр.5408; 
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- Од североисток со КП бр..5384,5383  и  
5380; 

- Од југоисток со КП бр.5381и 5380; и  
-  Од југозапад граничи со површина за 

јавна употреба со КП бр.5412/2,  
пристапна улица „Бетовенова“ КП бр. 
5408. 

 
 
   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. 
 
 
 3. Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  на дел од   Блок 8  
(Блок 27 по нова нумерација ) за КП  5382 
во град  Струмица со површина од 355 м2, 
ќе биде изложен во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3. 
 
 
 4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
 
Бр.08-3516/4              Градоначалник 
10.05.2012 год.      на општина Струмица  
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
 

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

  
181. 
 
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 на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  дел од Урбан Блок 21 ( Блок 12 нова 

нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2   
во град  Струмица   

 
 
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  дел од Урбан Блок 21 ( Блок 12 нова 
нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2   во град  
Струмица  со површина од  1600 м2  и 
граничен опфат:  
 
- од исток  со ул. „ Младинска“; 
- од север  со ул. „ Гоце Делчев“; 
- од запад  граничи со пешачка патека од 

ул. „Гоце Делчев“ и дел од површините 
за јавна употреба – јавен паркинг;  и  

- од југ  граничи со парцелите со КП 1840 
и КП бр.1841. 

 
 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. 
 
 3.Јавната анкета ќе трае 5 работни  
денови  од објавувањето на Одлуката. 
                                                                                              
 4. Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  дел од Урбан Блок 
21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и 
КП 1837/2  во град  Струмица  со површина 
од  1600 м2, ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни  листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
                                                                                              
 6. Оваа Одлука влегува во сила  со 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3517/3               Градоначалник 
10.05.2012 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

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

 



10 мај  2012  год.       Службен гласник на општина Струмица     бр. 11    стр. 
 

9

  
 182. 
 

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 
по  Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 21 ( Блок 12 
нова нумерација) КП  бр. 1837/1 и КП бр. 

1837/2  во град  Струмица 
 
 
 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  дел од Урбан Блок 21 ( Блок 12 нова 
нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2   во град  
Струмица  со површина од  1600 м2  и 
граничен опфат:  
 
- од исток  со ул. „ Младинска“; 
- од север  со ул. „Гоце Делчев“; 
- од запад  граничи со пешачка патека од 

ул. „Гоце Делчев“ и дел од површините 
за јавна употреба – јавен паркинг;  и  

- од југ  граничи со парцелите со КП 1840 
и КП 1841. 

 
 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. 
 
 3. Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  дел од Урбан Блок 
21 ( Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и 
КП 1837/2  во град  Струмица  со површина 
од  1600 м2  ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 
 
 4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  17.05.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 
 

 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3517/4                Градоначалник 
10.05.2012 год.      на општина Струмица  
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 183.  
 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   
 
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за спрове- 
дување на јавна анкета и јавна презен-
тација по  Нацрт-  Деталниот урбанис-
тички  план за  дел од Урбан Блок 10 

(Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1 
во КО  Струмица 

  
 
 1. За членови во Комисијата за 
спроведување на јавната анкета  и јавната 
презентација по Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план за  дел од Урбан Блок 
10 (Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1  
во КО  Струмица ги именувам: 
 
- Стојан Динев – Раководител на 

Секторот за урбанизам и  комунални 
работи;   

- Андреј Манев  – претставник на 
изготвувачот на планот; и 

- Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  

 
 
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната анкета во рок од 5 
работни дена од денот на објавувањето на  
Одлуката  за организирање јавна анкета, а  
јавната презентација на ден 17.05.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул. ”Ленинова” во соба број 3. 
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 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3535/5                    Градоначалник 
10.05.2012 год.         на општина Струмица  
С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 184. 
 

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   
 

 
Р е ш е н и е 

за именување на Комисија за 
спроведување на јавна анкета и  јавна 
презентација по   Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план за  дел од Урбан 

Блок 38  за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1  
и КП 6276/18 во КО  Струмица   

 
 
 1. За членови во Комисијата за 
спроведување на јавната анкета и јавната 
презентација по Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  дел од Урбан Блок 
21 ( Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и 
КП 1837/2  во град  Струмица ги именувам: 
 

-  Стојан Динев – Раководител на 
Секторот за урбанизам и  
комунални работи    
 
 -   Александра Едровска  – 
претставник на изготвувачот на 
планот;  
 
 -  Александар Цицимов – 
дипломиран архитект,  надворешен 
член.  

 
 
 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  23.05.2012 

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 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3536/5                    Градоначалник 
10.05.2012 год.         на општина Струмица  
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
  
 
 185.  

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   
 
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за 

спроведување на јавна анкета и  јавната 
презентација по   Нацрт-  изменување и 
дополнување на дел од план за село 

Банско, Блок 12   
 
 
 1. За членови во Комисијата  за 
спроведување на јавната анкета и јавната  
презентација  по Нацрт-  изменување и 
дополнување на дел од план за село 
Банско, Блок 12  ги именувам: 
 

-  Стојан Динев – Раководител на 
Секторот за урбанизам и  
комунални работи;   
                                                                                 
 -  Илија Шалев  – претставник на 
изготвувачот на планот;  
 
 -  Александар Цицимов – 
дипломиран архитект,  надворешен 
член.  

 
 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 23.05.2012 година 
во 12,00 часот во просториите на Секторот 
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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 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
 
Бр. 08-3514/5               Градоначалник 
10.05.2012 год.    на општина Струмица  
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

 
 
 

........................... 
 
 
 186. 
  
 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   

 
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за 

спроведување на јавна анкета и  јавна 
презентација по  Нацрт- изменување и 
дополнување на Деталниот    урбанис-
тички  план  за  дел од Урбан Блок 25 
Урбана Единица 9 во град Струмица 

 
 
 1. За членови во Комисијата за 
спроведување на јавната анкета и  јавната 
презентација по Нацрт- изменување и 
дополнување на Деталниот    урбанистички  
план  за  дел од Урбан Блок 25 Урбана 
Единица 9 во град  Струмица ги именувам: 
 
 
- Стојан Динев – Раководител на 

Секторот за урбанизам и  комунални 
работи;   

                                                                                
- Андреј Манев  – претставник на 

изготвувачот на планот; и  
 
- Александар Цицимов – дипломиран 

архитект,  надворешен член.  
 
 

 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 23.05.2012 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 “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-3515/5                Градоначалник 
10.05.2012 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 187. 
 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   
 
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за 

спроведување на јавна анкета  и  јавната 
презентација по  Нацрт -  Деталниот  

урбанистички  план  за  КП  5382 во град 
Струмица 

 
 1. За членови во Комисијата за 
спроведување на јавната анкета и јавната 
презентација по Нацрт - Деталениот    
урбанистички  план  на дел од   Блок 8  (  
Блок 27 по нова нумерација ) за КП 5382 во 
град Струмица  со површина од  355 м2 ги 
именувам: 
 
-  Стојан Динев – Раководител на Секторот 
за урбанизам и  комунални работи; 
                                                                                              
 -  Александра Едровска  – претставник на 
изготвувачот на планот;  
 
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  
 
 
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната анкета во рок од 5 
работни дена од денот на објавувањето на  

 



Стр.                    бр. 11   Службен гласник на општина Струмица        10   мај    2012  год. 

 

12 

Одлуката  за организирање јавна анкета,  а 
јавната презентација на ден  17.05.2012 
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 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-3516/5                  Градоначалник 
10.05.2012 год.         на општина Струмица  
С т р у м и ц а                    Зоран Заев с.р. 

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

 
 188. 
 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   
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за 

спроведување на јавна анкета и јавната 
презентациј по  Нацрт - Деталниот    

урбанистички  план  за  дел од Урбан 
Блок 21 ( Блок 12 нова нумерација) КП 
1837/1 и КП 1837/2  во град  Струмица  

 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната анкета и јавната 

презентација  по Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  дел од Урбан Блок 
21 ( Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и 
КП 1837/2  во град  Струмица ги именувам: 
 

-  Стојан Динев – Раководител на 
Секторот за урбанизам и  
комунални работи;     
                                                             
 -   Александра Едровска  – 
претставник на изготвувачот на 
планот; и  
 
 -  Александар Цицимов – 
дипломиран архитект,  надворешен 
член.  
 
 

 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе  јавната анкета во рок од 5 
работни дена од денот на објавувањето на  
Одлуката  за организирање јавна анкета, а 
јавната презентација на 17.05.2012 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 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
   Бр.  08-3517/5                 Градоначалник 
  10.05.2012 год.        на општина Струмица  
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
  

___________________________
 


	   
	    С о д р ж и н а
	Градоначалник на општина Струмица:


