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 Бр.11-33/16 
 12.04.2019 год.             

             Гевгелија 
 

 Врз основа на член 35 став 3 и став 13 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), 
член 50 точка 4 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 2019 година  
Градоначалникот на Општина Гевгелија го дава следното: 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат физичките и правните лица од опфатот на Урбанистичкиот план 
за село Давидово, општина Гевгелија, дека Градоначалникот на општина Гевгелија 
донесе Одлука за спроведување на  

 
  Повторена Јавна презентација и Јавна анкета 

по Урбанистички план за  село Давидово општина Гевгелија 
 
 Границата на планскиот опфат е: од најсеверната точка, границата на 

планскиот опфат се движи по источната граница на КП 571, се движи кон североисток 

совпаѓајки се се северната граница на КП 579, се движи кон југоисток минувајки низ КП 

580 и КП 582, КП 1561, се движи кон југоисток по источната граница на КП 1561 минува 

низ КП 1517, се совпаѓа со северната граница на КП 531, се движи кон југ совпаѓајки се 

со источните граници на КП 841 и КП 842/2, се движи кон југ совпаѓајки се со источната 

и јужната граница на КП 846, се движи кон запад совпаѓајки се со јужните граници на 

КП 845/2, КП 845/1, КП 844, КП 843, КП 839, КП 834/2, КП 834/1, КП 833, КП 828/2, КП 

827, се движи кон совпаѓајки се со источната граница на КП 824, минува низ КП 803, 

КП 846, се совпаѓа со источната граница на КП 1563, свртува кон исток минувајки низ 

КП 1505, се движи кон север совпаѓајки се со северозападната граница на КП 1122, се 

спушта кон југ по источните граници на КП 1122 и КП 1123, минува низ КП 1122, се 

совпаѓа со источните граници на КП 1120, КП 1118, КП 1117, КП 1116, минува низ КП 

1550, се совпаѓа со источната граница на КП 1462 и КП 1450, минува низ КП 1449 и 

тука стасува до најисточната точка на планскиот опфат. 

 Од најсеверната точка границата продолжува кон југ по источната граница на 

КП 1450, се совпаѓа со југоисточните граници на КП 1456/3, КП 1456/1 и КП 1456/2 и 

тука стасува до најјужната точка на планскиот опфат. 

 Од најјужната точка, границата на планскиот опфат се движи кон југозапад 

совпаѓајки се со југозападните граници на КП 1456/2, КП 1459/5, КП 1459/3, се движи 

кон северозапад совпаѓајки се со северозападната граница на КП 1459/1, КП 1487, се 

совпаѓа со западната граница на КП 1484 и КП 1483, КП 1461, продолжува да се движи 

кон северозапад совпаѓајки се со јужната граница на КП 1100, минува низ КП 1548, 

минува низ КП 1058, се совпаѓа со западната граница на КП 1050, минува низ КП 

1058,, се совпаѓа со јужната граница на КП 1041, се движи кон север совпаѓајки се со 

западните граници на КП 1041 и КП 1040, минува низ КП 1058, се совпаѓа со западните 

граници на КП 1039 и КП 1038, минува низ КП 1058, се движи по западната граница на 
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КП 799/2, се движи во западен правец по јужната граница на КП 798, скршнува кон 

север совпаѓајки се се западните граници на КП 798 и КП 797, се движи кон запад по 

јужната граница на КП 780/3, се движи по источната и јужната граница на КП 795, 

минува низ КП 791, се движи кон север движејки се по јужната и западната граница на 

КП 788, минува низ КП 1058, се движи по западната граница на КП 787, минува низ КП 

1058, се движи кон север минувајки низ КП 660/1, се движи кон запад минувајки низ КП 

660/1, се совпаѓа со јужната    граница на КП 707, минува низ КП 660/1, се движи кон 

север, совпаѓајки се со западната граница на КП 706, минува низ КП 660/1, се движи 

по јужната граница на КП 705, минува низ КП 660/1, свртува кон север совпаѓајки се со 

западната граница на КП 661 и тука   стигнува до најзападната точка на планскиот 

опфат. 

 Од најзападната точка на планскиот опфат, границата продолжува да се движи 

кон север минувајки низ КП 660/1, КП 662, КП 663 и КП 668, КП 1547, свртува кон исток 

по северната граница на КП 1547, се движи кон север по северната граница на КП 

1547, минува низ КП 580, КП 629, КП 634, КП 621, се совпаѓа со западната граница на 

КП 589 и КП 588/1, свртува кон исток по северната граница на КП 587, минува низ КП 

580, се совпаѓа со северната граница на КП 590, минува низ КП 580, се движи кон 

север минувајки низ КП 580, се совпаѓа со северозападните граници на КП 570 и КП 

571 и тука стасува до најсеверната точка на планскиот опфат. 

 Урбанистички план за село Давидово зафаќа површина од 62,957xa. 

  Повторената јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се 

одржи на ден 18.04.2019 година во 12:00 часот во просториите на подрачното 

училиште „Гоце Делчев“ во село Давидово.  

 Урбанистичкиот план за село Давидово, општина Гевгелија, ке биде изложен во 

просториите на одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на 

животната средина при општина Гевгелија, на web страната на општината и во 

населеното место Давидово. 

 Повторената јавна анкета ќе трае 5 работни дена и тоа од 18.04.2019 година 

до 25.04.2019 година, секој работен ден од 08 до 16 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 кои можат да ги подигнат во одделението за 

урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната средина при општина 

Гевгелија или преку информацискиот систем е-урбанизам. 

         

                                Градоначалник на  
                                                општина Гевгелија 
                                                м-р Сашо Поцков 


