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Nr.  
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Komuna e Petrovecit  

Në bazë të nenit 35, ndërsa lidhur me nenin 51 të Ligjit të Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistik 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 199/14, 42/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163 / 16 dhe 64/18) kryetari i Komunës së Petrovecit, e sjell këtë:  

NJOFTIM 

Informohen të gjithë personat juridikë dhe fizikë, administrata shtetërore, organizatat shkencore 
dhe profesionale nga hapësirat e mbuluar nga PAJ-i për formimin e ngastrës ndërtimore në NK 
91/5 NZ Katllanovë, Komuna e Petrovecit, për organizimin e:  

PREZANTIMIT PUBLIK DHE ANKETËS PUBLIKE 

Pas PAJ -it për formimin e ngastrës ndërtimore në NK 91/5 NZ Katllanovë, Komuna e 
Petrovecit, për ndërtimin e një shtëpie për të moshuar, e bërë nga Shoqëria e Projektimit, e 
Revizionit dhe e Monitorimit “ZUM PROJEKT” Shkup, me numër teknik 65/18-U, datë 08.2018, 
me kufi të përfshirjes të projektit, me sipërfaqe prej 1998,600 m2.  
Pas PAJ-it për formimin e një ngastre ndërtimore me qëllim themelor A3, strehim grupor në 
shtëpi për të moshuar në NK 91/5 NZ Katllanovë, Komuna e Petrovecit, do të ekspozohet në 
mjediset e Komunës së Petrovecit, brenda 5 (pesë) ditëve pune, nga 17.12.2019 deri më 
23.12.2019, çdo ditë pune nga ora 7:30 deri në 15:30.  
Prezantimi publik i PAJ-it do të mbahet më 17.12.2019 në ambientet e Komunës së Petrovecit, 
duke filluar nga ora 11:00.  

Pyetësorët për pjesëmarrjen, dhënien e propozimeve dhe vërejtjeve në formë letre gjenden në 
mjediset e Komunës së Petrovecit.  

Gjatë mbajtjes së anketës publike, personat e interesuar juridikë, individët, administrata 
shtetërore, organizatat shkencore dhe profesionale pas PAJ-it për formimin e një ngastre 
ndërtimore në NK 91/5 NZ Katllanovë, Komuna e Petrovecit, munden në formë elektronike 
nëpërmjet sistemit të informacionit e-urbanizëm ose në formë letre (në mënyrë të detyrushme 
nëpërmjet arkivit me vërtetim), të dorëzojnë vërejtje dhe/ose propozime.  

KOMUNA E PETROVECIT 

Kryetari 
Borçe Mitevski 

 


