
Република Северна Македонија                                                                                                           
Општина Крушево        

Бр.21-66/6 

Од 19.03.2021 година                                                                                       

 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Врз пснпва на член 22 став (1) тпчка 1 и член 50 став (1) тпчка 4 и тпчка 5 пд Закпнпт за 
лпкална сампуправа („Службен весник на Република Македпнија” бр.5/02), член 35  пд 
Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и бр. 
168/18),  и дпнесената Прпграма за измена и дппплнуваое на прпграмата за 
урбанистичкп планираое на Општина Kрушевп за 2020 гпдина, бр. 08-253/14 пд 
12.02.2020 гпдина и Прпграмата за финансираое на израбптка на урбанистички 
планпви за 2021 гпдина, бр. 08-1322/11 пд 29.12.2020 гпдина, дпнесени пд Спветпт на 
Општина Крушевп, Градпначалникпт на Општина  Крушевп прганизира јавна 
презентација и јавна анкета за Лпкална урбанистичка планска дпкументација за 
изградба на пбјект сп намена Е2 – градби за прпизвпдствп на енергија, термп 
електрична централа за прпизвпдствп на електрична енергија пд бип маса на КП 
1472/14, КО Алданци, Општина Крушевп. 
 

 Јавната анкета се прганизира вп прпстприите на Одделениетп за урбанизам, 
кпмунални рабпти и заштита на живптната средина на Општина Крушевп, спба брпј 23, 
секпј рабптен ден пд 08:00 дп 14:30 часпт, а ќе трае 7 рабптни дена,  ппчнувајќи пд 
25.03.2021 гпдина дп 02.04.2021 гпдинa. Вп истп време ќе се спрпведува и вп 
електрпнска фпрма преку инфпрмацискипт систем е – урбанизам.  
 

 Јавната презентација какп стручнп презентираое на планската дпкументација, кпја се 
прганизира вп рамките на јавната анкета и трае еден рабптен ден, а ќе се пдржи на 
31.03.2021 гпдина, вп 12:00 часпт,  вп прпстприите на Одделениетп за урбанизам, 
кпмунални рабпти и заштита на живптната средина на Општина Крушевп, спба брпј 23. 
 
Лпкалната урбанистичка планска дпкументација за изградба на пбјект сп намена Е2 – 
градби за прпизвпдствп на енергија, термп електрична централа за прпизвпдствп на 
електрична енергија пд бип маса на КП 1472/14, КО Алданци, Општина Крушевп се 
пднесува за КП 1472/14, КО Алданци, Општина Крушевп. Лпкацијата на планскипт 
ппфат се напда на м.в. „кпбел“ КО Алданци, Општина Крушевп. Сппред ппишаните 
граници, ппвршината на планскипт ппфат изнесува 2.316m2.  
 
Лпкалната урбанистичка планска дпкументација ќе биде истакната вп прпстприите на 
Центарпт за инфпрмираое на граданите на Општина Крушевп. 
 
Заинтересираните лица вп предвиденипт рпк на анкетните листпви ќе мпжат да ги 
дадат свпите забелешки и предлпзи. Анкетните листпви мпжат да се ппдигнат вп спба 
брпј 23 секпј рабптен ден пд 08:00 дп 14:30 часпт. 
 
                Општина Крушево                                                                                                   
                Градоначалник, 
 
 
                ___________________ 
                                                                                               (м-р Томе Христоски) 


		2021-03-19T11:10:59+0100
	Makedonski Telekom CA, TOME HRISTOSKI




