OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
Ul:,,M.M.Brico,, br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550
E-mail:opde@sonet.com.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 7

29.05. 2012 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{ti raboti

Maj, 2012

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина
Делчево, на ден 29.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 37.седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што
Советот на Општина Делчево ги донесе на својата 37.редовна седница
која се одржа на ден 28.05.2012 година и тоа:
1.Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план вон населено место
за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево;
II
.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1319/1
29.05.2012 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот ( Сл.в. на РМ 51/05;138/07;91/09;124/10 ,18/ 11 и 53/11 ),член 50
точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.в на РМ бр. 5/02)
Советот на општина Делчево, на својата 37. редовна седница, одржана на ден
28.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - Урбанистички план вон населено место за
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт - Урбанистички план вон населено
место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево.
Урбанстичкиот план е изработен согласно Годишната програма За изработка
на урбанистички планови и Државна и Локална урбанистичка документација во Р
Македонија во 2011 г (Сл. Весник на РМ бр.7/11) што ја донесува Владата на РМ и
според одредбите за спроведување на Просторен план на РМ, Закон за просторно и
урбанистичко планирање, Програмата за донесување на урбанистички планови за
Општина Делчево за 2011 година, Правилникот за стандарди и нормативи за
уредување на просторот и правилникот за поблиска содржина и начинот на
графичка обработка на плановите .
Член 2
Просторот за кој се донесува
Одлука за утврдување на Нацрт Урбанистички план вон населено место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о.
Звегор – Општина Делчево со површина од 26013 м2.
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
север кон југ дел од магистрален пат А 3 , дел од к.п. бр. 286/2,границите на к.п.
бр. 284/1, 282/1, 297/3 до граница во Р Бугарија.
од југ кон север граница со Р Бугарија, граница на к.п. бр. 244/1,дел од 295/1 ,
296/1 дел од 4114/3 ,294/1, дел од 293/1 до спој со к.п. бр. 286/2
Член 4
Нацрт - Урбанистичкиот план вон населено место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево е со површина 26013 м2 и изработен од
страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Во рамките на овој локалитет предвидени се следните намени:
Е- инфрструктура
Е2-комунална супраструктура
Д – зеленило и рекреација
Д2- заштитен појас
Со планот се одредени:
облик и големина на површина за градбите (м2)
регулациона линија
градежна линија
максимална површина за градба (м2)
процент на изграденост (%)
коефициент на искористеност ( к)
намена на површини
макс. висина (м1)
потребен број на паркинг места
други потребни параметри потребни за спроведување на планот
-

Член 5
Нацрт урбанистичкиот план содржи:
А) Документациона основа

текстуален дел

графички приказ

нумерички дел за
Б) Планска документација

текстуален дел

графички приказ

нумерички дел
Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и
потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 7
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со
постапката согласно законската регулатива урбансистичкиот план се заверува со
печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на
општината.
Член 8
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за
урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната
средина
Член 9
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во ,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 07 – 1317/1
28.05.2012год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

