РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРУШЕВО
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Република Македонија
Општина Крушево
Бр. 21-332/9
Од 25.04.2017г.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15),член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 62 точка 16 од Статутот на Општина Крушево и
донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина
Крушево за 2017г. со бр. 08-156/7 од 14.02.2017г., од Советот на Општина Крушево,
Градоначалникот на Општина Крушево го дава следното:

СООПШТЕНИЕ
за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена
градба Г-2 лесна индустрија во урбанистички план вон населено место за
индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево
Границите на опфатот одат по надворешните граници на ГП 1.3 – КП 1282/2, ГП 1.4
– КП 1282/3, ГП 1.5 – КП 1282/4 и ГП 1.6 – КП 1282/5 и 1274/3 во индустриската зона
„Опаленик“, КО Аладанци, Општина Крушево.
Опфатот е со површина од 12.6 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Архитектонско – урбанистичкиот проект
за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена градба Г-2 лесна индустрија
во урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци,
Општина Крушево, ќе се спроведе со излагање на Архитектонско - урбанистичкиот проект
во просториите на одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната
средина на Општина Крушево, соба бр.23, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.
Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 05.05.2017 до 11.05.2017г.
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 Архитектонско –
урбанистичкиот проект ќе се одржи на ден 09.05.2017г. (вторник) во 12:00 часот во
просториите на Општина Крушево, ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 16-А.
ОПШТИНА КРУШЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК,
ЃОРГИ ДАМЧЕСКИ
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