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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 

Бр. 11-410/3 
16.05.2022 год. 

Гевгелија 

         
        До  
        ДГПН ,,ГОЈА,, Павлов Митко 
        Гевгелија 
 
 
 
ПОТВРДА ЗА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
согласно член 58 став 2 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 
бр.32/2020) 
 
  
 
 Почитувани,  
 
 Општина Гевгелија ја разгледа доставената документација со барањето за 
одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 
бр.25.19 од УП за село Прдејци КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГПН 
„ГОЈА“ Павлов Митко дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-029 од 22.03.2022 год. и врз 
основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 
бр.32/2020) ја издава следнава:  

 
П О Т В Р Д А 

за одобрен Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 
бр.25.19 од УП за село Прдејци КО Прдејци, општина Гевгелија, изработен од 

ДГПН „ГОЈА“ Павлов Митко дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-029 од 22.03.2022 год. 

Образложение 

 Инвеститорот Никола Пациновски од Скопје преку полномошник ДГПН ,,ГОЈА“ 
Павлов Митко дооел од Гевгелија поднесе барање за одобрување на Урбанистички 
проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр.25.19 од УП за село Прдејци КО 
Прдејци, општина Гевгелија со тех.бр.0701-029 од 22.03.2022 год. за што е доставена 
следната документација: 

 Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр.25.19 
од УП за село Прдејци КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од 
ДГПН „ГОЈА“ Павлов Митко дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-029 од 
22.03.2022 год. (овластен планер д.и.а Митко Павлов кој поседува 
овластување за изработување на урбанистички планови број 0.0686 со 
важност до 09.06.2025год.;  

 Извештај за извршена Стручна ревизија на Урбанистички проект за 
парцелирано градежно земјиште за ГП бр.25.19 од УП за село Прдејци 
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КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГПН „ГОЈА“ Павлов 
Митко дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-029 од 22.03.2022 год., 
изработен од ДПТУИ „ИДЕА - конслатинг“ дооел од Струмица кој 
поседува лиценца за ревизија на урбанистички планови број 17 со 
важност до 10.08.2024 година издадена од Министерство за транспорт и 
врски –Скопје;  

 Извод од УП за село Прдејци со бр.11-217/2 од 18.03.2022 година; 
 Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за 

ажурирана геодетска подлога за КП бр.1512,1513/1,1609/2 КО Прдејци, 
изработен од ТДГР „Гео-Сигнал“ дооел Валандово, со деловоден број 
01-28/3 од 22.03.2022год.  

 Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – нумерички 
податоци за реализација на урбанистички планови во постапките за 
формирање на градежна парцела заради изградба на објект, изработен 
од ТДГР „Гео-Сигнал“ дооел Валандово, со деловоден број 01-27/3 од 
14.04.2022год.  

 Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за 
парцелирано градежно земјиште за ГП бр.25.19 од УП за село Прдејци 
КО Прдејци, општина Гевгелија изработена од инвеститорот Никола 
Пациновски од Скопје. 
 

 Општина Гевгелија, по разгледување на доставеното барање со 
приложената документација и доставеното позитивно стручно мислење од 
страна на Комисијата за урбанизам со бр.11-410/2 од 12.05.2022 год., а 
согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда за одобрување на 
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр.25.19 од УП 
за село Прдејци КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГПН „ГОЈА“ 
Павлов Митко дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-029 од 22.03.2022 год. 
   
 Со почит, 

 
         Градоначалник  
         на општина Гевгелија 
         Андон Сарамандов 
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