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Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам 
следната достава преку  

 

Ј а в н а  о б ј а в а 

 

 Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА  
во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го 
подигне Решението со Ип 1 бр. 26-550 од 15.11.2019 година, донесено од 
Овластениот градежен инспектор. 
 Општина Струмица, преку Овластениот градежен инспектор, со 
горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок 
од 10 (десет) дена од приемот на Решението сам да ја отстрани градбата 
инкорпорирана во член 73 од Законот за градење- ограден ѕид на меѓата 
помеѓу КП бр.5763/1 и КП бр.6380 КО Струмица, односно на ул. „Атанас 
Караман“ составен со должина 1=2.5 м и висина h= 1.05 м кој е составен од 
неколку компоненти односно од а.б. цокле со висина до 0.20 м (од кота на 
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терен) и ширина од 0.15 м на кое е анкерисана (вградена) метална ограда 
изведена од кутијасти профили. Оваа градба е изведена без решение за 
градење на ваков тип на градби. 
 Доколку непознатиот инвеститор не го подигне Решението, оваа Јавна 
објава се смета за уредна достава на Решението со Ип 1 бр. 26-550 од 
15.11.2019 година и сите негативните последици кои можат да настанат од 
истата ги сноси самата странка.  

 

Бр.03-8996/2           Општина Струмица 

 18.11.2019 год.              Градоначалник, 

 С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 
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Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам 
следната достава преку  

 

Ј а в н а  о б ј а в а 

 

 Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА  
во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го 
подигне Решението со Ип 1 бр. 26-465 од 19.09.2019 година, донесено од 
Овластениот градежен инспектор. 
 Општина Струмица, преку Овластениот градежен инспектор, со 
горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок 
од 15 (петнаесет) дена од приемот на Решението сам да ја отстрани градбата 
од втора категорија- индивидуален станбен објект на КП 7706 и КП 7707/1 КО 
Струмица која се гради и е со габаритни димензии во основа 4.0 х 4.0 м и 
катност- приземје која се изведува од дрвена (бондручна) конструкција. Оваа 
градба се гради без одобрение за градење. 
 Доколку непознатиот инвеститор не го подигне Решението, оваа Јавна 
објава се смета за уредна достава на Решението со Ип 1 бр. 26-465 од 
19.09.2019 година и сите негативните последици кои можат да настанат од 
истата ги сноси самата странка.  
 

Бр.03-7220/2           Општина Струмица 

 18.11.2019 год.            Градоначалник, 

 С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 
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