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БР.09-1138/5 
од 19.04.2021год. 

 Долнени/Dollnen 
 

Врз основа на член 35 став 3, член 51 став 10 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 
31/16,163/16,64/2018 и 168/18) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Долнени донесе: 

ОДЛУКА/VENDIM 
за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на објекти за 
производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - 
комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО 
Заполжани, општина Долнени. 

 

член 1 
Се организира  јавна презентација и јавна анкета по ЛОКАЛНА 

УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на објекти за 
производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - 
комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО 

Заполжани, општина Долнени, изработен од  ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
с.Жеровјане-Боговиње, со технички број 04-07/2020 од Февруари 2021 година . 

Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 127805,74 м2. 
 
      член 2 

Јавната презентација и јавната анкета по ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на објекти за производство на електрична 
енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од 
КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени, ќе се спроведе 
со излагање на Урбанистичко проектната документација во просториите на 
Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово и на интернет страната на 
општината www.opstinadolneni.gov.mk. 
 Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од 20.04.2021 до 26.04.2021г. секој 
работен ден од 9,00 до 14,00 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. 

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 
26.04.2021г. во 11:00 часот во просториите на Општина Долнени-Подрачни 
канцеларии во Ропотово. 
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член 3 

За организирањето на јавната презентација и јавната анкета по Локална 

урбанистичко-планска документација ќе се издаде соопштение во јавните гласила. 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI 
                                                                                  Општина Долнени/Komuna e Dollnenit 

Џемил Ќамили/Xhemil Qamili 
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