
Врз основа на член 24 став 2 и 11 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14 година), Градоначалникот на општина Гевгелија, го издава следново 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 

  Се известуваат физичките и правните лица во опфатот на Деталниот урбанистички 
план дел од блок 1-1.1 централно градско подрачје, општина Гевгелија, плански период 
2015-2020 година, дека Градоначалникот на општина Гевгелија донесе Решение за 
спроведување на   
 
 
Повторена јавна презентација и јавна анкета по Нацрт-Детален урбанистички план 
дел од блок 1-1.1 централно градско подрачје, општина Гевгелија, плански период 

2015-2020 
 
 

 Границата на планскиот опфат е: 
-на север границата се протега по улица „Мицо Шаренков“, скршнува на југ по 

улица „7-ми Ноември“, скршнува на исток до улица „Гевгелиски партизански одред“  .   
-на југ границата се протега по осовината на улица „Ристо Фаршинин“ и „Јосиф 

Јосифовски“   
-на исток границата се протега по осовината на улицата „Гевгелиски партизански 

одред“ и улица „Кирил и Методиј“  
-на запад границата се протега по осовината на улица „Ѓорги Велков’, скршнува на 

запад по улица „Маршал Тито“, скршнува на север по улица „И.Л.Рибар“ и улица „Ристо 
Шуклев“.   

-Нацрт-Деталниот урбанистички план дел од блок 1-1.1 централно градско 
подрачје, општина Гевгелија плански период 2015-2020, зафаќа површина од 15,5ха.      

  
Просторот опфатен со Нацрт-Деталниот урбанистички план е со следната намена: 
А1 - домување во стамбени куќи 
А2 – домување во стамбени згради  
Б2 – големи трговски единици 
Б5 – хотелски комплекси 
В3 – објекти од култура 
В4 – државна и локална управа 
Д1 - парковско зеленило   
Е1 - комунална инфраструктура 
Е2 – комунална супраструктура 
  

 
  Повторената јавна презентација со стручно презентирање на планот ке се 
организира во малата сала на Народниот театар во Гевгелија, на ден 30.07.2018 година 
(понеделник) со почеток во 12.00 часот. 
 Нацрт-Деталниот урбанистички план дел од блок 1-1.1 централно градско 
подрачје, општина Гевгелија плански период 2015-2020 ке биде изложен во просториите 
на одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната 
средина при општина Гевгелија. 



 Повторената јавна анкета за урбанистичкиот план ке трае 10 работни дена 
сметано од денот на објавување на соопштението во јавните гласила и тоа од 30.07.2018 
година до 10.08.2018 година, секој работен ден од 08 до 16 часот. 

 
За урбанистичкиот план ке трае 10 работни дена сметано од денот на објавување 

на соопштението во јавните гласила. 
  
 Заинтересираните граѓани и правни лица од подрачјето опфатено со планот како 

и државните органи и други институции своите забелешки, предлози и мислења на Нацрт-
плановите можат да ги достават писмено на анкетни листови. 

Анкетните листови може да се подигнат и да се доставуваат во архивата на 
Одделението за урбанизам, архитектута, градежништво и заштита на животната средина. 

 
 

Бр.11-56/8                                                                                            Градоначалник                            
23.08.2018 година                                                                           на општина Гевгелија 
                                                                                                            м-р Сашо Поцков 


