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 Врз основа на 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, од 
Советот на Општина Гевгелија, Градоначалникот на Општина Гевгелија го дава 
следното: 
 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

 

Се известуваат граѓаните и правните лица дека се организира јавна презентација и 

јавна анкета за Урбанистички план вон населено место за индустриска зона 

„Билото“ КО Прдејци, општина Гевгелија плански период 2016-2026 година со 

стручно презентирање на планот која ке   се одржи на ден 05.04.2017 година (среда) во 

малата сала во Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 12.00 часот.    

Границите на планскиот опфатот се дефинирана со: КП 617/1, КП 52/1, КП 99, 
КП 502, КП 503, КП 506, КП 515, КП 520, КП 521/2, КП 525, КП 527, КП 528, КП 543, КП 541, 
КП 538, КП 537/1, КП 537/2, КП 537/3, КП 582, КП 576, КП 571, КП 555 и КП 2458 КО 
Прдејци, општина Гевгелија.   

Вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници изнесува 82.75ха. 
 

Јавната анкета за Урбанистички план вон населено место за индустриска 

зона„Билото“ КО Прдејци, општина Гевгелија ке се спроведе со излагање на планот во 

просториите на одделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита 

на животна средина во општина Гевгелија секој работен ден од 06.04.2017 до 

13.04.2017 година од 8.00 до 16.00 часот. 

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. Анкетните листови можат да се подигнат и да се достават 

во архивата на одделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на 

животна средина или преку информативниот систем е-урбанизам. 

Бр.11-51/6 
од 30.03.2017 година 
Гевгелија 

                                                                                                             Градоначалник 
                                                                                                        на општина Гевгелија 
                                                                                                              Иван Франгов 


