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 446. 
 
 Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Градоначалникот на Општина Струмица 
врши:  

 

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
- достава- 

 
Градоначалникот на Општина 

Струмица објавува дека по барање на 
инвеститорот МАРЈАНЧО ДОНЧЕВСКИ од 
Струмица, ул..„Димитар Влахов“ бр.18 е 
издадено Одобрение за градење УП1 
бр.20-484 од 07.12.2022 година, за 
изградба на Објект за примарна обработка 
на земјоделски производи, со висина П+1 
(приземје и кат) на КП бр. 94/17 КО 
Попчево – Општина Струмица (од Втора 
категорија). 

 
Согласно член 62-а од Законот за 

градење обврзани сме да ги известиме и 
непосредните соседи за издаденото 
одобрение за градење. 

 
Од податоците добиени преку 

системот на АКН, на соседната КП.бр.94/1 
запишана во имотен лист бр.619 КО 
Попчево - вонград како сосопственици се 
јавуваат лицата: ЧЕРЌЕЗОВ ЃЕОРЃЕ од 
Попчево, КОЦЕВ АТАНАСИЈЕ од Попчево, 
ПАНДЕВА СНЕЖАНА од Струмица, 
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА од Струмица, 
ТИМОВ ПАНДЕ од Попчево, БЛАГОЈ 
ТАНЧЕВ од Попчево, ЈАНЕ ЛАЗАРОВ од 
Струмица, КОЦЕВ ГЛИГОР од Попчево, 
ТАНЧЕВ ПАНДЕ од Попчево, НИКОЛОВ 
РАТКА од Добрејци и РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, поради што за нив како 
непосредни соседи известувањето се 
врши преку оваа Јавна објава за нивно 
запознавање бидејќи се работи за акт за 
кој се однесува на повеќе лица. 

 
СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените 

непосредни соседи на градежната 
парцела за која е издадено одобрението 
за градење да дојдат лично или преку свој 
полномошник и извршат увид во 
документацијата во службените простории 

на Секторот за урбанизам, комунални 
работи и градежно земјиште при Општина 
Струмица, ул.Ленинова бр.15, секој 
работен ден од 08:00 часот до 16:00 
часот. Доколку непосредните соседи не 
извршат увид и/или не поднесат жалба 
против одобрението за градење во рок од 
15 (петнаесет) дена од објавувањето, 
одобрението за градење станува 
правосилно.  

 
Оваа Јавна објава се врши преку 

дневен печат кој е дистрибуиран на 
целата територија на РСМ, во текот на 
два последователни дена. Потоа, Органот 
ќе изврши и еднократна објава и во 
„Службен гласник на Општина Струмица“.  

 
Истовремено, се предупредуваат 

непосредните соседи дека ваквиот начин 
на доставување се смета за уредна 
достава на писменото и негативните 
последици кои можат да настанат поради 
непостапување, ги сносат самите.  

 
 
 

УП1 бр.20-484        Општина Струмица 
20.12.2022 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

……………………………………………. 
 
 
 
 
 447. 
 
 
 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 „Видое 
Подгорец“, Струмица со архивски бр. 09-
454/4 од 16.12.2022 година, 
Градоначалникот на општина Струмица, го 
донесе следното: 
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Р е ш е н и е  
  за именување директор на ООУ 

„Видое Подгорец“, општина Струмица 
 

− За директор на ООУ „Видое 
Подгорец“, Струмица се именува 
Леонид Танчев, дипломиран 
професор по физичко и 
здравствено образование. 
 

− Мандатот на директорот трае 
четири години, започнувајќи од 
21.12.2022 година. 
 
 

− Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
 
 
Бр.09-7622/5         Општина Струмица 
19.12.2022 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

……………………………………………. 
 
   
 448. 
 
 Врз основа на член 10 од  
Статутот на Општина Струмица (“Службен 
гласник на Општина Струмица” број 5/06), 
и член 28 од Правилникот за начинот, 
условите и постапката  за доделување на 
Годишна општинска награда “Свети 
Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици (“Службен гласник на 
Општина Струмица” број 19/07,23/09,25/09 
и 18/22),  Комисијата за општествени 
дејности при Советот на Општина 
Струмица на седницата одржана на 
01.12.2022 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О  д  л  у  к  а 

за доделување на годишна  награда 
“Свети Петнаесет Тивериополски 

Свештеномаченици” 
  и награда  за животно дело  на 

Општина Струмица “Свети Петнаесет 
Тивериополски Свештеномаченици”  за  

2022 година 
 
 
 

I 
 

 
Годишната награда на Општина 

Струмица “Свети Петнаесет 
Тивериополски Свештеномаченици” за 
2022 година како признание на Општина 
Струмица за посебни остварувања  се 
доделува на: 

 
 

1. КУД„Браќа Минкови“с.Куклиш– 
за особен придонес во областа на 
култура и уметност; 
 

2. Мирјана Бурназ Кремшовски – за 
особен придонес во областа на 
култура и уметност; 
 
 

3. ФКТ „Ристо Шишков“ – за особен 
придонес во областа на култура и 
уметност; 
 

4. Ѓорги Костов – за особен 
придонес во областа на хуманост 
и крводарителство; 
 
 

5. Марјан Sингаров – за особен 
придонес во областа на 
уметноста; 
 

6. Иван Станоевски – за особен 
придонес во областа на култура 
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II 
 

Како општествено признание за 
вонредно значајни остварувања од 
посебен интерес на Општина Струмица и 
Република Македонија, се доделува 
наградата “Свети Петнаесет 
Тивериополски Свештеномаченици”  за 
животно дело во 2022 година на: 
 
 Владо Илиевски –  за особен 
придонес во областа на спортот 

 
Наградата за животно  дело се 

состои од диплома, плакета и бронзен 
медал . 
           Годишната награда на физички 
лица се состои од диплома, плакета и 
бронзен медал. 

Наградата на правни лица се 
состои  од  диплома,  плакета и бронзен 
медал. 

 
III 

 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Струмица” 

 
                          
Број 08-8919/18                                                            
 01.12.2022 год.                                                                       
С т р у м и ц а         
                                                       
              Комисија за општествени дејности 
              при Совет на Општина Струмица 
                       П р е т с е д а т е л, 
                     Александар Ненчев  

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