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Записник  
од јавна презентација по  Урбанистички проект со план за парцелација на КП 

11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО 
Богданци, општина Богданци 

 
Врз основа на  член 62 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен весник на РМ“ бр. 32/20), Општина Богданци спроведе јавна 
презентација за Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 
и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина 
Богданци на ден 31.03.2021 год. во  просториите на Салата на Совет на Општина 
Богданци закажана со јавен оглас на web страната на општината bogdanci.gov.mk  
со почеток во 09:00 часот. 
 
 Презентери: Планерот Томе Тимов, од ДПГИ "ВЕКТОР 90" Томе ДООЕЛ, 
Струмица и административното лице Соња Маџирова,диа. 
 
 На презентацијата на Урбанистичкиот проект присутно беше само едно 
засегнато лице г-дин Ристо Попов кој усно се изјасни урбанистичките граници да 
се поклопуваат со катастарските граници и да нема можност за понатамошна 
физичка делба на катастарската парцела 11478 која граничи со урбанистичкиот 
проект од западната страна и пополни анкетно ливче. Исто така телефонски беше 
контактиран соседот од источната страна на урбанистичкиот проект, сопственикот 
на КП 11746/2 г-дин Слободан Енџекчев кој неможел да биде физички присутен 
заради ковид пандемијата, но се изјасни дека е согласен градежната линија  да биде 
помала од 3м од границата на градежната парцела доколку во иднина и на неговата 
КП 11746/2 му се дозволи градежната линија да биде на помало растојание од 3м 
од градежната парцела. На г-дин Ристо Попов му е објаснето дека решението на 
урбанистичкиот проект е во согласност со неговите побарувања и дека 
катастарските парцели се совпаѓаат со урбанистичките парцели, а на г-дин 
Слободан Енџекчев му е укажано дека доколку планира градба потребно е истата 
постапка да ја започне како и неговиот сосед за одобрување на урбанистички 
проект. 
 
Доставено до: 
         -Планерот 
         -Архива 
 
           Записничар: 

                      Соња Маџирова, диа  
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