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Уп1бр.11-246 
22.08.2017 година 
Гевгелија 

 
 

 Врз основа на член 46 став 9 и член 35 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 50 од  
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02),  член 62 од Статутот на 
Општина Гевгелија и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички 
планови на Општина Гевгелија за 2017 година со Одлука бр.09-3060/1 од 29.12. 2016 
година и Одлука за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на 
урбанистички планови во општина Гевгелија за 2017 година, бр.09-525/1 од 28.02.2017 
година, од Советот на Општина Гевгелија, Градоначалникот на Општина Гевгелија го 
дава следното: 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

За организирање на јавна презентација и јавна анкета 

по Локална урбанистичка планска документација за  утврдување локација за мини 

депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од КП 117 КО Ново Кинско, 

општина Гевгелија   

 
Границите на планскиот опфат зафаќаат дел од КП 117 КО Ново Конско, означени 

со прекршочни точки од Т1 до Т4 и тоа: 
 
Т1-622365.301  558262.903 
Т2-622548.630  558237.595 
Т3-622533.892  558134.035 
Т4-622351.323  558161.610 
  

Опфатот е со површина од 2 ха. 
 
Јавната анкета по Локална урбанистичка планска документација за утврдување 

локација за мини депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од КП 117 КО 

Ново Кинско, општина Гевгелија ќе се спроведе со излагање на урбанистичко планската 

документација во просториите на одделението за урбанизам, градежништво, архитектура 

и заштита на животна средина секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот, од 29.08.2017 

до 04.09.2017 година. 

 Јавната презентација со стручно презентирање на Локална урбанистичка планска 

документација ќе се одржи на ден 29.08.2017 година (вторник) во 11.00 часот во малата 

сала во Народниот театар во Гевгелија.  
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Соопштението за организирање на јавна презентација и јавна анкета ќе биде 

објавено на веб страната на општина Гевгелија, во информацискиот систем е-урбанизам, 

во дневниот весник Нова Македонија, локалната радио станица и локалната ТВ станица. 

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното 

подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и 

мислења на анкетните листови во одделението за урбанизам, градежништво, архитектура 

и заштита на животна средина, или електронски преку системот е-урбанизам. 

   
                                                                                                             Градоначалник 
                                                                                                        на општина Гевгелија 
                                                                                                              Иван Франгов 


