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 375. 

 Врз основа на член 86 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), Секторот 
за урбанизам, градежно земјиште и 
комунални работи при Општина Струмица 
врши:  

 

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
-  известување за достава на Решение - 

 
Секторот за урбанизам, градежно 

земјиште и комунални работи при 
Општина Струмица, го известува лицето 
Науме Стојанов од с.Баница бр.123 дека 
е донесено Решение УП1 бр.20-1432 од 
11.08.2022 година од Градоначалникот на 

Општина Струмица со кое се одбива 
Барањето УП1 бр.20-1432 од 29.03.2016 
година за утврдување на правен статус на 
бесправен објект изграден на КП бр.1099 
во КО Баница. 

Поради тоа што и по два 
последователни обиди на уредно 
доставување преку пошта писменото не е 
примено, се повикува лицето Науме 
Стојанов од с.Баница да се јави во 
службените простории на Секторот за 
урбанизам, градежно земјиште и 
комунални работи при Општина Струмица, 
ул.Ленинова бр.15 во рок од 10 (десет) 
дена од објавувањето на ова известување, 
секој работен ден од 08:00 часот до 16:00 
часот, со цел прием на Решението УП1 
бр.20-1432 од 11.08.2022 година од 
Градоначалникот на Општина Струмица. 

Истовремено, се предупредува 
лицето Науме Стојанов од с.Баница дека 



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр.17          14.10.2022 год.   
 

2 

доколку не се јави во службените 
простории или не назначи свој 
полномошник во утврдениот рок, со оваа 
Јавна објава ќе се смета дека 
известувањето е извршено со уредна 
достава и негативните последици кои ќе 
произлезат од тоа ќе ги сноси самиот. 

Известувањето преку Јавната 
објава се смета дека е извршено по 
истекот  на  10 (десет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Струмица“.  
 
УП1бр.20-1432                                                       
05.10.2022 год. 
С т р у м и ц а                                                                 

                                                
  Сектор за урбанизам,  
  комунални работи и  
  градежно земјиште 

          Раководител, 
              Софија Ристова с.р. 

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

 
376. 
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 ги поканува  
сите лица од општина Струмица кои имаат 
бесправни градби на КП.7693/9, П.7728, 
КП.7726/1, КП.7718/2, КП.7693/1 и 
КП.7690/1 КО.Струмица односно 
м.в.Чамлк на ден 07.10.2022 година – 
(петок) во периодот од 09.00–12.30 часот 
да бидат присутни на лице место на 
горенаведените катастарски парцели 
односно м.в. Чамлк – Струмица, врз 
основа на Покана Бр. 26–503/1 од 
03.10.2022 година од Одделение за 
инспекциски работи, а заради вршење на 
инспекциски надзор од страна на 
Овластениот градежен инспектор согласно 
своите законски oвластувања.  
  
 Доколку лицата кои имаат 
бесправни градби на горенаведените 

катастарски парцели не бидат присутни на 
лице место на закажаниот термин, 
инспекцискиот надзор ќе биде извршен во 
присуство на службено или друго лице. 
 
Бр.03-7984/2      Општина Струмица 
 04.10.2022 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а   Костадин Костадинов с.р. 

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

 377. 
 Врз основа на член 115 став 1 и 
став 14 од Законот за основното 
образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
161/2019 и 229/2020) и член 39 став 1 
алинеја 15 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10,1/15, 8/18 и 16/19), а во врска со 
член 109 став 6, став 7 и став 8 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 161/2019 и 229/2020 ), и Предлогот од 
Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и 
Методиј“ с.Дабиље, општина Струмица со 
архивски бр. 09-311/16 од 03.10.2022 
година, Градоначалникот на општина 
Струмица, го донесе следното: 
 

Р е ш е н и е 
за именување директор на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиље, 

општина Струмица 
 

 1.За директор на ООУ „Св.Кирил и 
Методиј“ с.Дабиље, општина Струмица се 
именува Васил Бубев, дипломиран 
професор по физичка култура. 
 
 2.Мандатот на директорот трае 
четири години, започнувајќи од 13.10.2022 
година. 
 3.Ова Решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.09-8101/2  Општина Струмица 
12.10.2022 год.    Градоначалник, 
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р. 
 
 

 
________________________________________________ 

 
__________________________ 

 
  



 


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

