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1. 
Врз основа на член 35 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Службен 
гласник на општина Струмица” број 4/03, 
2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за организирање јавна анкета и јавна 

презентација на АУП за препарцелација 
и формирање на градежни парцели ГП 

24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; KП 
7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица 

 
Член 1 

Се организира јавна анкета и јавна 
презентација на АУП за препарцелација и 
формирање на градежни парцели ГП 24.4, 
ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; KП 7654/4 и 
КП 7654/5) КО Струмица, со површина од 
80363,4м2 кој граничи: 

 
− од северната страна со КП бр. 

7654/10  и КП бр. 7654/12; 
− од источната страна со 

ул.„Климент Охридски”; 
− од западната страна со бул. 

„Маршал Тито"; и 
−  од јужната страна со ул. 

„Новопланирана 1" од блок 24 и КП  
бр.7654/9. 

 
Член 2 

Одлуката за организирање на 
јавна анкета и јавна презентација ќе биде 
објавена на огласната табла на Општина 
Струмица, во Секторот за урбанизам и  
комунални работи , на ВЕБ страницата на 
Општина Струмица – е-урбанизам, во 
Службен гласник на општина Струмица и 
во две јавни гласила. 

 
Член 3 

 
Јавната анкета ќе трае од 

21.01.2020 година до 27.01.2020 година,а 
јавната презентација ќе се одржи на ден 
22.01.2020 година во 11:00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи ул.”Ленинова” бр.34. 

 
 
 
 

Член 4 
 

АУП за ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 
(КП 7654/1; KП 7654/4 и КП 7654/5) КО 
Струмица, ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” бр.34. 
 

Член 5 
 

Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок преку 
анкетни листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 
 

Член 6 
 

Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
”Службен гласник на општина Струмица”. 
                         
Бр.09-173/2                Општина Струмица 
14.01.2020 год.             Градоначалник  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 
 

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

2. 
 

 Врз основа на член 35  од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република 
Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Службен  
гласник на општина Струмица” број број 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 
16/19), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе   
 
 
 

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

спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на АУП за препарцелација 
и формирање на градежни парцели ГП 

24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; KП 
7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица 

 
 

1. Се формира Комисија за 
спроведување на јавна анкета и јавна 
презентација на АУП за препарцелација и 
формирање на градежни парцели ГП 24.4, 
ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; KП 7654/4 и 
КП 7654/5) КО Струмица, со површина од 
80363,4м2 во состав: 
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 -  Софија Ристова - Раководител на 
Одделението за урбанизам,                                                                                                                              
 -  Лилјана Иванова - претставник на 
изготвувачот на планот, 
 -  Александра Едровска - дипломиран 
архитект, надворешен член.  
 
 

2. Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната анкета од 21.01.2020 
година до 27.01.2020 година, а јавната 
презентација на ден 22.01.2020 година во 
11:00 часот во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” бр.34. 

. 
 

3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.09-173/3                 Општина Струмица 
14.01.2020 год.             Градоначалник 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 
                                                                      

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

3. 
Врз основа на член 84 став 1, 3 и 4 

и член 86 став 1 и 3 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 124/15 ), 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи при Општина Струмица, доставува:  

Ј а в н а о б ј а в а 

Секторот за урбанизам и 
комунални работи при општина Струмица, 
објавува дека на барање на инвеститорот 
ДТТ ЈАНАКИ ТРЕКД ДООЕЛ од Скопје, му 
е издадено Одобрение за градење на 
деловен објект од втора категорија со 
катност По+П+Пк на ул. Климента 
Охридски на КП бр. 88 во КО Струмица, 
заведено под УП 1 бр. 20-574 од 
15.11.2019 год. 

Тренчев Киро, како непосреден 
сосед на КП бр. 88 во КО Струмица, на 
адресата добиена од АКН е известен за 
издаденото одобрение, но со оглед дека 
истиот е преселен на непозната адреса, 
известувањето се врши преку оваа Јавна 
објава за негово запознавање. 

Доколку Тренчев Киро, не се јави 
или не назначи полномошник во законски 
утвдениот рок, со оваа Јавна објава ќе се 
смета дека известувањето е извршено со 

уредна достава и евентуалните последици 
ќе ги сноси сам. 

Известувањето преку Јавната 
објава се смета дека е извршено по 
истекот на 10 дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Струмица“.  

 
                                Сектор за урбанизам и      
Бр. 20-4/1                 комунални работи 
02.01.2020 год.           Раководител, 
С т р у м и ца           Софија Ристова с.р 

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

 4. 
Врз основа на член 84 став 1, 3 и 4 

и член 86 став 1 и 3 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 124/15 ), 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи при Општина Струмица, доставува:  
 
 

Ј а в н а о б ј а в а 
 

Секторот за урбанизам и 
комунални работи при општина Струмица, 
објавува дека на барање на инвеститорот 
Спасов Ѓорги од Струмица, му е издадено 
Одобрение за градење на станбена куќа 
од втора категорија со катност П+1 на КП 
бр. 2330/3 во КО Добрејци, заведено под 
УП 1 бр. 20-523 од 24.09.2019 год. 

Николов Трајче, како непосреден 
сосед на КП бр. 2330/3 во КО Добрејци, на 
адресата добиена од АКН е известен за 
издаденото одобрение, но со оглед дека 
истиот е преселен на непозната адреса, 
известувањето се врши преку оваа Јавна 
објава за негово запознавање. 

Доколку Николов Трајче не се јави 
или не назначи полномошник во законски 
утвдениот рок, со оваа Јавна објава ќе се 
смета дека известувањето е извршено со 
уредна достава и евентуалните последици 
ќе ги сноси сам. 

Известувањето преку Јавната 
објава се смета дека е извршено по 
истекот на 10 дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Струмица“.  

 
 

                                Сектор за урбанизам и      
Бр. 20-53/1                 комунални работи 
15.01.2020 год.             Раководител, 
С т р у м и ца              Софија Ристова с.р 

.......................................... 
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5. 
Врз основа на член 84 став 1, 3 и 4 

и член 86 став 1 и 3 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 124/15 ), 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи при Општина Струмица, доставува:  
 
 

Ј а в н а о б ј а в а 
 

Секторот за урбанизам и 
комунални работи при општина Струмица, 
објавува дека на барање на инвеститорот 
Шајкаров Стојан од с. Дражево, му е 
издадено Одобрение за реконструкција и 
надградба на станбена куќа од втора 
категорија со катност П+2 на ул. 
Караорман на КП бр. 4755/1 во КО 
Струмица, заведено под УП 1 бр. 20-559 
од 26.11.2019 год. 

Кицев Митко, како непосреден 
сосед на КП бр. 4755/1 во КО Струмица, на 
адресата добиена од АКН е известен за 
издаденото одобрение, но со оглед дека 
истиот е преселен на непозната адреса, 

известувањето се врши преку оваа Јавна 
објава за негово запознавање. 

Доколку Кицев Митко, не се јави 
или не назначи полномошник во законски 
утвдениот рок, со оваа Јавна објава ќе се 
смета дека известувањето е извршено со 
уредна достава и евентуалните последици 
ќе ги сноси сам. 

Известувањето преку Јавната 
објава се смета дека е извршено по 
истекот на 10 дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Струмица“.  

 
 
 

                                Сектор за урбанизам и      
Бр. 20-52/1                 комунални работи 
15.01.2020 год.            Раководител, 
С т р у м и ца             Софија Ристова с.р 
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	С о д р ж и н а
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