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Бр./Nr. 10-3260 
08.01.2019 

 
    СТРУГА / STRUGË 

 
               Врз основа на член 69 од Законот за животна средина (Сл. 
Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 
51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15 129/15 192/15 ,39/16 и 42/16) и 
Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи 
и други акти, како и планови и програми од областа на животната 
средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11),Градоначалникот 
на Општина Струга. 

О Р Г А Н И З И Р А 
            Јавен увид и консултација со јавноста по Извештајот за 
Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за  
локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за 
изградба на стопански комплекс со намена Г2-ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Фарма за Кокошки), на КП 1820 
КО Корошишта Џепин, Општина Струга.  
  
1. Се информира јавноста дека ставен е на увид и консултација со 
јавноста, Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на 
животна средина за (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс 
со намена Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Фарма за 
Кокошки), на КП 1820/2 КО Мислешево – вгр МВ Пашиниште во 
Општина Струга.  
  
 2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната 
средина е изложен во Сектор за урбанизам , комунални дејности, 
собраќај и заштита на животна средина, во општина Струга секој 
работен ден  од 8-16 часот  почнувајќи од 08.01.2019  до 
07.02.2019 година.   

3. Консултцијата со јавноста ќе се одржи на ден 01.02.2019 
(Петок),  во општина Струга, со почеток во 14.30 часот. 
4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават 
своето мислење во врска со Извештајот до општина Струга во рок 
од 30 дена на јавен увид.  
5. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на 
јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и 
предлози по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на 
животната средина и истите можете да ги испраќате на е-маил: 
info@struga.gov.mk, или по пошта на следната адреса: Општина 
Струга, ул. Мајка Тереза бб, 6330 Струга. 
 
Со почит, 
Општина Струга 
 

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare 
e RM-së" nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 
51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16 dhe 
42/16) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit 
të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në 
sferën e mjedisit jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 147/08 dhe 
45/11) ,Kryetari i Komunës së Strugës. 

O R G A N I Z O N 
          Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit 

për vlersimin strategjik në ndikim të  mjedisit jetësor për 
përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal 
(DPUL) për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim 
G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO NDOTËSE (PULARI) në PK 
1820 KK Koroshishtë Zhepin, Komuna e Strugës. 
 
1. Informohet opinioni se është vënë në shqyrtim dhe konsultim 
me opinionin, Raporti për vlersimin  strategjik në ndikim të 

mjedisit jetësor për  (DPUL) për ndërtimin e kompleksit 
ekonomik me qëllim G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO 
NDOTËSE (PULARI) në PK 1820 KK Koroshishtë Zhepin, 
Komuna e Strugës. 
2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor 
është ekspozuar në Sektorin për urbanizëm , veprimtari komunale, 
komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në Komunën e 
Strugës çdo ditë pune  nga ora 8 – 16, filluar nga data 08.01.2019  
deri në 07.02.2019. 
3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në 01.02.2019 (e 
Premte), në Komunën e Strugës, me fillim në orën 14.30. 
4. Personat juridik dhe fizik dhe  opinioni mundë të parashtrojnë 
mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës 
në afat prej 30 ditëve  të shqyrtimit  publik. 
5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në 
debatin publik dhe të japin mendimet e tyre, vërejtjet dhe 
propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e 
mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në  e-mail: 
info@struga.gov.mk, ose permes postës në adresën: Komuna e 
Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë. 
 
Me respekt, 
Komuna e Strugës 
 

ОПШТИНА СТРУГА 
Градоначалник, 

Д-р Рамис Мерко 

KOMUNA E STRUGËS 
Kryetar i komunës, 
Dr. Ramis Merko 

м.п. / v.v. 

Изготвил:/Përpiloi: 
Флореша Мусаи/Floresha Musai 

 
_________________ 

Одобрил:/Lejoi: 
Натмир Неџипи/Natmir Nexhipi 

 
_________________ 
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