
 

 ОПШТИНА ДОЛНЕНИ/KOMUNA E DOLLNENIT 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

 

 

 

  

Бр.09-663/4 

од 31.05.2022год. 

 Долнени/Dollnen 

 

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Службен 

Весник на РМ бр.32/20) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Долнени донесе: 

ОДЛУКА/VENDIM 
за јавен увид и за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по измена и 

дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени 
 

член 1 

Се организира јавен увид и јавна презентација и јавна анкета по измена и 

дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, 

изработен од  АРКУС ПРОЕКТ ДОО Прилеп, со тех. број 06/21 од Февруари 2022 година. 

Вкупната површина на планскиот опфат е 234,82 ха. 

 

      член 2 

Јавниот увид по однос на измена и дополна на Урбанистички план за село 

Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, трае 30 (триесет) дена, и тоа од 01.06.2022 

година до 30.06.2022 година. 

Јавната презентација и јавната анкета по измена и дополна на Урбанистички 

план за село Дебреште, КО Дебреште, 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 24.06.2022 до 30.06.2022г. 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 

30.06.2022г. во 11:00 часот во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии 

во Ропотово. 

член 3 

За организирањето на јавната презентација и јавната анкета по измена и 

дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, ќе 

се издаде соопштение во јавните гласила. 

ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI 

                                                                                  Општина Долнени/Komuna e Dollnenit 

    Урим  Ибески/Urim  Ibeski 
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