Архивски знак: ______________

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
ГРАДОНАЧАЛНИК

Рок на чување: ______________
_______________ 201__ година
Потпис,
_________________

Градоначалникот на Општина Демир Капија, решавајќи по барањето на Арх.бр. УП I 10-40
дооел “НИМАЕР“ - СТРУГА - д.е.СКОПЈЕ, поднесено на 17.06.2021 година, за
Дата: 17.06.2021
одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), го издава
следното:
Општина Демир Капија

РЕШЕНИЕ
Се одобрува проектната програма за Урбанистички проект вон
опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - фотоволтаични
електрани, на КП.бр.1148/1, К.О. Бистренци, Општина Демир Капија, со
тех.бр.03-66/21

од

јуни

2021,

изработена

од

дооел “НИМАЕР“

-

д.е.СКОПЈЕ.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Барателот дооел “НИМАЕР“- СТРУГА - д.е.СКОПЈЕ, поднесе барање со
бр.03-67/21 од 17.06.2021 за одобрување на проектна програма со технички
број 03-66/21 од јуни 2021 година, за изработка на Урбанистички проект вон
опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - фотоволтаични електрани, на
КП.бр.1148/1, К.О. Бистренци, Општина Демир Капија.

Со барањето ја приложи следната документација:
1. Предлог проектна програма
2. Ажурирана геодетска подлога
3. Полномошно од нарачателот на проектната програма

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Oпштина
Демир Капија, со Решение бр.09-358/1 од 11.05.2021 година, по разгледување
на приложената документација со барањето и извршениот увид, констатира
дека барањето е основано и Проектната програма може да се одобри. Истото
го потврди со Предлог со бр. УП I 10-40 од 17.06.2021 за одобрување на
проектна програма.

ул. ” 11 ти Октомври” бб
Демир Капија
Република Македонија
Тел. (043) 364 100
Факс. (043) 364 133
Е-пошта: opstinadk@yahoo.com
www. opstinademirkapija.gov.mk

Лице за контакт:
Тони Петков
070 303 641

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
ГРАДОНАЧАЛНИК

Архивски знак: ______________
Рок на чување: ______________
_______________ 201__ година
Потпис,
_________________

Арх.бр. УП I 10-40
Градоначалникот на Oпштина Демир Капија по извршениот увид на
приложената документација со барањето и предлогот од Комисијата за

Дата: 17.06.2021

урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ
бр.32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 44 став 7 од Законот за

Општина Демир Капија

просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

ул. ” 11 ти Октомври” бб
Демир Капија
Република Македонија
Тел. (043) 364 100
Факс. (043) 364 133
Е-пошта: opstinadk@yahoo.com
www. opstinademirkapija.gov.mk

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:
Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од
денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
уредувањето на просторот.
Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Лазар Петров
signed by
Makedonski Digitally
Makedonski Telekom
Telekom CA, CA, Lazar Petrov
Date: 2021.06.17
Lazar Petrov 14:24:17 +02'00'
______________________

Лице за контакт:
Тони Петков
070 303 641

