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Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.
05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на актите донесени на 26-та
седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 08.04.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на
26-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 08.04.2019
година

1. Одлука за донесување на
Урбанистички план за
с.Дедино,општина Конче со плански
период 2018-2028;

Број 09-329/4 Општина Конче
Дата 08.04.2019 Градоначалник,

Конче Благој Илиев, с.р.

Врз основа на чл.39 и чл.42 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник
на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
,64/18 и 168/18), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02),
чл. 11 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Конче  Советот на Општина Кoнче на седницата
одржана на ден 08.04.2019 година, ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за донесување на Урбанистички план за

с.Дедино, Општина Конче,
со плански период 2018-2028, површина на

плански опфат 52,46ха,
изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ Струмица

со тех.бр.2040/18 од април 2019

Член  1
Со оваа Одлука се донесува

Урбанистички план за с.Дедино, Општина Конче,
со плански период 2018-2028, површина на

плански опфат 52,46ха, изработен од  ДП
“Визура” ДООЕЛ Струмица со тех.бр.2040/18 од
април 2019 како што е означено во графичките
прилози кои што се составен дел на оваа одлука.

Член  2
Одлуката за донесување на Планот се

прикачува во електронска форма во
информацискиот систем е-урбанизам, од страна
на донесувачот на урбанистичкиот план.

По спроведување на наведеното,
донесениот урбанистички план станува составен
дел на електронскиот регистар на донесени
урбанистички планови во рамките на
информацискиот систем е-урбанизам, кон кој
пристап имаат донесувачот на урбанистичкиот
план, органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на уредување на
просторот, Агенцијата за планирање на просторот
и Агенцијата за катастар на недвижности.

Член  3
Донесувачот на урбанистичкиот план е

должен примерок од донесениот урбанистички
план во електронска форма да го објави на својата
веб страна.

Член  4
Донесениот урбанистички план  ќе се

применува по исполнувањето на условите во
согласност со законот.

Член  5
Одлуката влегува во сила со денот на

донесувањето, а ќе се објави во  “Службен
гласник на Општина Конче”.

Број 08-392/3    Совет на општина  Конче
Дата 08.04.2019 Претседател,

Конче Ивана Јованова, с.р.
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С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за донесување на
Урбанистички план за
с.Дедино,општина Конче со плански
период 2018-2028;

„  Службен гласник на
Општина Конче“


