
 
 
 

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA 

 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 212 137, ++389 34 217 868 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.gov.mk 

Општина Гевгелија 
Градоначалник 
Бр.11-174/1 
15.02.2019 година 
 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18 и 168/18) општина Гевгелија го издава следното : 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на општина Гевгелија, 

дека се распишува 

 

Ј А В Е Н   П О В И К 

за доставување на иницијативи за изработка на 
урбанистички планови 

 
 Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), во првиот квартал од 2019 година. 

• Јавниот повик ке трае од 20.02.2019 год. до 25.03.2019 год. (триесет и три дена 
сметано од денот на објавата). 

• Јавниот повик ке биде објавен на веб страната на општина Гевгелија, 
www.gevgelija.gov.mk, на огласна табла во општината, во службено гласило на 
општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во дневниот весник „Нова 
Македонија“ 

• Во периодот на траење на јавниот повик секое заинтересирано правно и 
физичко лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на 
урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2, 3 и 4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

• Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават 
во писмена форма преку архивата на општина Гевгелија или во електронска 
форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горе наведениот рок. 

• Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план 
или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план. 

• За доставените иницијативи подносителите ке бидат известени во електронска 
форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, во 
рок од 15 работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи. 

• Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените 
иницијативи треба да ги обезбедат правните или физички лица кои се 
подносители на иницијативата. 
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