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263. 
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  гра-

дежна парцела на КП бр. 4469 КО 
Струмица, блок 14 (блок 32 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
                                                       
 1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  за  
градежна парцела на КП бр. 4469 КО 
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Струмица,блок 14 (блок 32 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  219 
м2  и граничен опфат:  
   - Од север со КП бр. 4463; 
  - Од исток со КП бр. 4468; 
  - Од југ со КП бр. 4470;и 
  - Од запад со ул. „Кирил и Методиј“. 
        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.Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  06.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 
3. 

 4. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр.4469 КО 
Струмица,блок 14 ( блок 32 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  219 
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. 

                                                               29.06.2012 год.  на општина Струмица  

 6.Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 08-5095/3            Градоначалник 
  29.06.2012 год     на општина Струмица  
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
 264. 

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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе  

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна презентација на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  
за  градежна парцела на КП бр.4469 КО 
Струмица, блок 14 ( блок 32 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 – 2017  
 

1. Се организира јавна презентација по Нацрт 
- Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр.4469 КО 
Струмица,блок 14 ( блок 32 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  219 
м2  и граничен опфат:  

- Од север со КП бр. 4463; 
- Од исток со КП бр. 4468; 
- Од југ со КП бр. 4470; и 
- Од запад со ул. „Кирил и Методиј“. 

 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  градежна парцела на КП бр.4469 КО 
Струмица,блок 14 ( блок 32 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017  ќе биде изложен 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. 08-5095/4           Градоначалник 

С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 
.................................. 

265. 
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  
градежна парцела на КП бр. 2082 КО 
Струмица, блок 21 ( блок 12 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
                                                          
 1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 2082  КО 
Струмица,блок 21 (блок 12 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  250 
м2  и граничен опфат:  

- Од исток со КП бр. 2086; 
- Од север со КП бр. 2081; 
- Од запад со ул. „Младинска“; и 
- Од југ со КП бр. 2083 и КП бр.2084. 

 
       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 5 работни  
денови  од објавувањето на Одлуката.                                                                                                                        

 4. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  06.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 

 4. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 2082 
КО Струмица, блок 21 (блок 12 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  250 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. 

                                                                          29.06.2012 год.    на општина Струмица  

 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр.08-5096/3              Градоначалник 
   29.06.2012 год.       на општина Струмица  
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

........................... 
266. 
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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе  

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна презентација по 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  
за  градежна парцела на КП бр. 2082 КО 
Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 – 2017  
 

 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  
за  градежна парцела на КП бр.2082 КО 
Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  250 
м2  и граничен опфат:  

- Од исток со КП бр.2086; 
- Од север со КП бр.2081; 
- Од запад со ул. „Младинска“ и 
- Од југ со КП бр. 2083 и КП бр. 2084. 

 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  градежна парцела на КП бр.2082 КО 
Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017  ќе биде изложен 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. 08-5096/4            Градоначалник 

   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
................................. 

267. 
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  гра- 
дежна парцела на КП бр. 1787/1 КО Стру-
мица, блок 9 (блок 30 по ГУП), Општина 

Струмица 2012 - 2017 
                                                          
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 1787/1  КО 
Струмица,блок 9 ( блок 30 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  446 
м2  и граничен опфат:  

- Од север со ул. „Страшо Пинџур“; 
- Од југ со КП бр. 1785/1 и 1788/2; 
- Од запад со КП бр. 1786/1;   и 
- Од исток со јавен паркинг. 

        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  градежна парцела на КП бр.1787/1 
КО Струмица,блок 9 (блок 30 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  446 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. 
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 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а  ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 08-5097/3             Градоначалник 
  29.06.2012 год.     на општина Струмица  
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

......................... 
268. 
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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе  
 

О  д  л  у  к  а 
за организирање на јавна презентација на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план  
за  градежна парцела на КП бр.1787/1 КО 

Струмица,блок 9  (блок 30 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017  

 
1. Се организира јавна презентација по Нацрт 
- Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр.1787/1 КО 
Струмица,блок  9 ( блок 30 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017 со површина од  446 
м2  и граничен опфат:  

- Од север со ул. „ Страшо Пинџур“; 
- Од југ со КП бр. 1785/1 и 1788/2; 
- Од запад со КП бр. 1786/1;  и 
- Од исток со јавен паркинг. 

 
 2. Одлуката  за организирање на 
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  градежна парцела на КП бр.1787/1 
КО Струмица,блок 9 (блок 30 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017  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  06.07.2012 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.08-5097/4               Градоначалник 
  29.06.2012 год.     на општина Струмица  
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
 269. 

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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна анкета на Нацрт 
Деталниот урбанистички план за Блок 18 

општина Струмица 2012-2017 
 
 1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт Деталниот урбанистички план за Блок 
18 општина Струмица 2012-2017 со 
површина од 25.21 ха  и граничен опфат: 
        -Од север осовински со ул.„Гоце Делчев“; 
        -Од исток осовински со ул.„Бр.1“, 
планирана по ГУП на град Струмица; 
        -Од југ осовински со ул. „Бр. 8“ планирана 
по ГУП на град Струмица; 
 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.                                
 4. Нацрт Деталниот урбанистички 
план за Блок 18 општина Струмица 2012-
2017ќе 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. 08-5098/3             Градоначалник 
    29.06.2012 год.      на општина Струмица  
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
 270. 

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  
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О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна презентација на  
Нацрт Деталниот урбанистички план за 
Блок 18 општина Струмица 2012-2017 

 
 1. Се организира јавна презентација 
по Нацрт Деталниот урбанистички план за 
Блок 18 општина Струмица 2012-2017 со 
површина од 25.21 ха  и граничен опфат: 
 
         - Од север осовински со ул. „Гоце 
Делчев“; 
        -  Од исток осовински со ул.„Бр.1“, 
планирана по ГУП на град Струмица; 
        -  Од југ осовински со ул. „Бр.8“ планирана 
по ГУП на град Струмица. 
 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 Блок 18 општина Струмица 2012-
2017 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 Дом на АРМ Струмица. 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-5098/4            Градоначалник 
   29.06.2012 год.   на општина Струмица  
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................ 
271. 
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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна анкета по Нацрт 
Урбанистичкиот  план за дел од село 

Муртино „Комплекс стопанство“ Општина 
Струмица 2012-2017 

                                                      
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт Урбанистичкиот  план за дел од село 
Муртино „Комплекс стопанство“ Општина 
Струмица 2012-2017 со површина од 1.41 ха  
и граничен опфат: 

-Од североисток со ул. „бр. 4“; 
-Од северозапад со ул. „бр.1“ и дел од 

граница на плански опфат; 
-Од југоисток со ул. „ бр. 2“; 
-Од југозапад со ул. „бр. 3“ и дел од 
граница на плански опфат. 

 
 2. Одлуката  за организирање јавната 
анкета ќе биде објавена  во просториите на  
објектот на поранешна  општина Муртино, на 
огласната табла 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.                                 
 4. Нацрт Урбанистичкиот  план за дел 
од село Муртино „Комплекс стопанство“ 
Општина Струмица 2012-2017 ќе биде 
изложен во просториите објектот на 
поранешна општина Муртино. 
 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, а ќе се објави во 
”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр.08-5099/3            Градоначалник 
   29.06.2012 год      на општина Струмица  
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................ 
 272. 

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 - Урбанистичкиот  план за дел од 

Муртино „Комплекс стопанство“ Општина 
Струмица 2012-2017 

 
 1. Се организира јавна презентација 
по Нацрт Урбанистичкиот  план за дел од 
село Муртино „Комплекс стопанство“ 
Општина Струмица 2012-2017 со површина 
од 1.41 ха  и граничен опфат: 

-Од североисток со ул. „бр.4“; 
-Од северозапад со ул. „бр.1“ и дел од 
граница на плански опфат; 
-Од југоисток со ул. „бр.2“; 
-Од југозапад со ул. „бр.3“ и дел од 
граница на плански опфат. 

 
 2. Одлуката  за организирање јавната 
анкета ќе биде објавена  во просториите на 
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објектот на поранешна Општина  Муртино, на 
огласната табла 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-Урбанистичкиот  план за дел 
од  Муртино „Комплекс стопанство“ Општина 
Струмица 2012-2017 ќе биде изложен во 
просториите на објектот на поранешна 
општина  Муртино. 
 4.Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  16.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Дом на АРМ Струмица. 
 5.Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 08-5099/4           Градоначалник 
  29.06.2012 год.    на општина Струмица  
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

273. 
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), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за организирање на јавна анкета на Нацрт 

- Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 2385, 2386/3 и 
6320/3  КО Струмица, блок 21 ( блок 12 по 

ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017 
                                                         
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 2385, 2386/3 и 
6320/3    КО Струмица, блок 21 (блок 12 по 
ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со 
површина од  312 м2  и граничен опфат:  
   - Од северозапад со КП бр. 2380; 
   - Од североисток со ул. „Младинска“; 
   - од Југоисток со ул. „Кр. Република“; и  
   - Од југозапад со КП бр. 2384 и 2386/2 
 
  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.                                                                                                                        

 3. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 2385, 
2386/3 и 6320/3    КО Струмица,блок 21 (блок 
12 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 
ќе биде изложен во просториите на Секторот 
за урбанизам и комунални работи  ул. 
”Ленинова” во соба број 3. 

 4. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 2385, 
2386/3 и 6320/3  КО Струмица, блок 21 (блок 

12 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017 
со површина од  250 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 донесувањетао,  а ќе се објави во 
„Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 08-5122/3              Градоначалник 
  29.06.2012 год.     на општина Струмица  
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р 

.............................. 
274. 
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  градежна парцела на КП бр. 2385, 
2386/3 и 6320/3  КО Струмица, блок 21 

(блок 12 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 
2017 

 
 1. Се организира јавна презентација 
по Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  градежна парцела на КП бр. 2385, 2386/3 
И 6320/3    КО Струмица, блок 21  (блок 12 по 
ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со 
површина од  312 м2  и граничен опфат:  
  - Од северозапад со КП бр. 2380; 
   - Од североисток со ул. „Младинска“; 
   - од Југоисток со ул. „ Кр. Република“; и  
   - Од југозапад со КП бр. 2384 и 2386/2. 
 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. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден 06.07.2012 година во 12,00 часот во 
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просториите на Секторот за урбанизам и ко-
мунални работи -ул. ”Ленинова” во соба бр. 3. 
 5. Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-5122/4            Градоначалник 
   29.06.2012 год.  на општина Струмица  
   С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

...................................... 
275. 
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), Градоначал-
никот на општина Струмица, донесе 

О  д  л  у  к  а 
за организирање на јавна анкета по Нацрт 

- Деталниот    урбанистички  план   
за  градежна парцела на КП бр. 5386  КО 
Струмица, блок 22 ( блок 13 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
                                                      
 1. Се организира јавна анкета по  
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 5386  КО 
Струмица,блок 22 ( блок 13 по ГУП),  
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  241 м2  и граничен опфат:  
 - Од север со КП бр. 87; 
 - Од југ со КП бр. 5385; 
 - Од запад со КП бр. 5847/1;  и 
 - Од исток со ул. „ Мануш Турновски“.  
        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. Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  06.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3. 

 4. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 5386  
КО Струмица,блок 22 ( блок 13 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  241 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. 

                                                                         С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
”Службен гласник на општина Струмица”. 
 
  Бр. 08-5123/3               Градоначалник 
  29.06.2012 год.    на општина Струмица  
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

276. 
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  градежна парцела на КП бр. 5386  КО 
Струмица, блок 22 ( блок 13 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
 
 1. Се организира јавна презентација 
по Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  градежна парцела на КП бр. 5386  КО 
Струмица,блок 22 ( блок 13 по ГУП),  
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  241 м2  и граничен опфат:  
 - Од север со КП бр. 87; 
 - Од југ со КП бр. 5385; 
 - Од запад со КП бр. 5847/1;  и 
 - Од исток со ул. „ Мануш Турновски“.  
 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  градежна парцела на КП бр. 5386  
КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 ќе биде 
изложен 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. 08-5123/4              Градоначалник 
   29.06.2012 год.       на општина Струмица  

.............................. 
277. 
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), 
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Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за организирање на јавна анкета по Нацрт 
- Деталниот    урбанистички  план   

за  градежна парцела на КП бр. 1836  КО 
Струмица, блок 21 ( блок 12 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
 
 1. Се организира јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   за  
градежна парцела на КП бр. 1836  КО 
Струмица, блок 21 (блок 12 по ГУП),  
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  315 м2  и граничен опфат:  
 - Од север со УЛ. „ Гоце Делчев“; 
 - Од југ со КП бр. 1829; 
 - Од запад со КП бр. 1835;  и 
 - Од исток со пешачка улица  „ У-1“.  
       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.                                                                                                                        

 3. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 1836  
КО Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” 
во соба број 3. 

 4. Нацрт - Деталниот    урбанистички  
план  за  градежна парцела на КП бр. 1836  
КО Струмица,блок 21 (блок 12 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  315 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. 

                                                                                
 5.Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 

 6. Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
”Службен гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-5124/3              Градоначалник 
  29.06.2012 год.     на општина Струмица  
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
278. 
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  градежна парцела на КП бр. 1836  КО 
Струмица, блок 21 ( блок 12 по ГУП), 

Општина Струмица 2012 - 2017 
 

 1. Се организира јавна презентација 
на Нацрт - Деталниот    урбанистички  план   
за  градежна парцела на КП бр. 1836  КО 
Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП),  
Општина Струмица 2012 – 2017 со површина 
од  315 м2  и граничен опфат:  
 - Од север со ул. „ Гоце Делчев“ 
 - Од југ со КП бр. 1829; 
 - Од запад со КП бр. 1835  и 
 - Од исток со  пешачка улица „ У-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. 

 4.Јавната презентација ќе се одржи 
на ден  06.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3. 

 
  Бр.08-5124/4                Градоначалник 
  29.06.2012 год.        на општина Струмица  
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................. 
 279. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета по  Нацрт - Деталниот    урба-
нистички  план   за градежна парцела на 
КП бр. 4469 КО Струмица,блок 14 (блок 32 
по ГУП), Општина Струмица  2012 – 2017  

 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
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јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр.4469 КО Струмица,блок 14 (блок 32 по 
ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со 
површина од  219 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 презентација на 06.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната 
анкета во рок од 5 работни дена од денот на 
објавувањето на  Одлуката  за организирање 
јавна анкета. 
 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
         Бр.  08-5095/5              Градоначалник 
         29.06.2012 год.      на општина Струмица  
        С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 280. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета на  Нацрт - Деталниот    

урбанистички  план   за  градежна парцела 
на КП бр.2082 КО Струмица,блок 21 ( блок 
12 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017  

 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр. 2082 КО Струмица, блок 21 ( блок 12 
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со 
површина од  250 м2 ги именувам: 
-  Стојан Динев – Раководител на Секторот за 
урбанизам и  комунални работи                                                                                                                             

 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”.  -  Александра Едровска  – претставник на 

изготвувачот на планот;  
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на 06.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната 

анкета во рок од 5 работни дена од денот на 
објавувањето на  Одлуката  за организирање 
јавна анкета. 
 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 

     Бр. 08-5096/5                Градоначалник 
     29.06.2012 год.         на општина Струмица  
      С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................... 
  
 281. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета по  Нацрт - Деталниот    

урбанистички  план   за градежна парцела 
на КП бр.1787/1 КО Струмица,блок 9 (блок 
30 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017  
 
 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр.1787/1 КО Струмица, блок 9 ( блок 30 
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со 
површина од  446 м2 ги именувам: 
-  Стојан Динев – Раководител на Секторот за 
урбанизам и  комунални работи;                                           
 - Томе Тимов  – претставник на изготвувачот 
на планот;  
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на 06.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната 
анкета во рок од 5 работни дена од денот на 
објавувањето на  Одлуката  за организирање 
јавна анкета. 

 
   Бр. 08-5097/5               Градоначалник 
   29.06.2012 год.     на општина Струмица  
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.................................. 
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 282. 
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 јавната презентација и јавна 

анкета на  Нацрт Деталниот урбанистички 
план за Блок 18 Општина Струмица 2012-

2017 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета на Нацрт Деталниот 
урбанистички план за Блок 18 општина 
Струмица 2012-2017 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 презентација на 17.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на Дом 
на АРМ, а јавната анкета во рок од 10 
работни дена од денот на објавувањето на  
Одлуката  за организирање јавна анкета. 
 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
     Бр. 08-5098/5              Градоначалник 
     29.06.2012 год.       на општина Струмица  
     С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

........................... 
  
 283. 

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 јавната презентација и 
јавната анкета на  Нацрт Урбанистичкиот  

план за дел од  Муртино „Комплекс 
стопанство“ Општина Струмица 2012-2017 
 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета на Нацрт Урбанистичкиот  план 
за дел од  Муртино „Комплекс стопанство“ 
Општина Струмица 2012-2017 ги именувам: 

 -  Стојан Динев – Раководител на 
Секторот за урбанизам и  комунални работи                       
  -  Андреј Манев  – претставник на 
изготвувачот на планот;  
  -  Александар Цицимов – 
дипломиран архитект,  надворешен член.  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на ден 
16.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на објектот на поранешна 
Општина Муртино, а јавната анкета во рок од 
10 работни дена од денот на објавувањето на  
Одлуката  за организирање јавна анкета. 
 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
    Бр. 08-5099/5              Градоначалник 
    29.06.2012 год.   на општина Струмица  
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 284. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета по  Нацрт - Деталниот    

урбанистички  план за  градежна парцела 
на КП бр. 2385, 2386/3 И 6320/3    КО 
Струмица, блок 21(блок 12 по ГУП), 
Општина Струмица 2012 – 2017 

 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр. 2385, 2386/3 И 6320/3    КО 
Струмица,блок 21 ( блок 12 по ГУП), Општина 
Струмица 2012 – 2017ги именувам: 
-  Стојан Динев – Раководител на Секторот за 
урбанизам и  комунални работи                                           
 -  Томе Тимов  – претставник на 
изготвувачот на планот;  
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на ден 
06.07.2012 година во 12,00 часот во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул.”Ленинова” во соба 
број 3, а јавната анкета во рок од 5 работни 
дена од денот на објавувањето на  Одлуката  
за организирање јавна анкета. 
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 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
         Бр.08-5122/5          Градоначалник 
         29.06.2012 год.     на општина Струмица  
        С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  
 285. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета по  Нацрт - Деталниот    урба-
нистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр. 5386  КО Струмица, блок 22 ( блок 

13 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017 
 
 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр. 5386  КО Струмица,блок 22 ( блок 13 
по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017 
ги именувам: 
 
-  Стојан Динев – Раководител на Секторот за 
урбанизам и  комунални работи                                                                                                                              2.  Се задолжува Комисијата да ја 

спроведе јавната презентација на 06.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната 
анкета во рок од 5 работни дена од денот на 
објавувањето на  Одлуката  за организирање 
јавна анкета. 

 -  Томе Тимов  – претставник на изготвувачот 
на планот;  
 -  Александар Цицимов – дипломиран 
архитект,  надворешен член.  
  
 2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на 06.07.2012 
година во 12,00 часот во просториите на 
Секторот за урбанизам и комунални работи  
ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната 
анкета во рок од 5 работни дена од денот на 
објавувањето на  Одлуката  за организирање 
јавна анкета. 
 

 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-5123/5             Градоначалник 
   29.06.2012 год.       на општина Струмица  
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 286. 
 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 јавната презентација и 
јавна анкета по  Нацрт - Деталниот    урба-
нистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр.1836  КО Струмица, блок 21 (блок 12 
по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017 

 
 1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна анкета Нацрт - Деталниот    
урбанистички  план  за  градежна парцела на 
КП бр. 1836  КО Струмица,блок 21 ( блок 12 
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 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.  

 3.  Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во 
“Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-5124/5               Градоначалник 
   29.06.2012 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:


