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Врз основа на одредбите од Законот урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр. 32/2020) го донесува следното

РЕШЕНИЕ
за одредување на одговорен планер на техничката документација

Се одредува за одговорен планер Томе Тимов д.и.а. (со Овластување
бр.0.0080) за изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП
543/2 Ко Раброво, општина Валандово.

Сештември 2021
Strumica

Upravitel,
Tome Timov d.i.a.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со
намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП 543/2 Ко Раброво,
општина Валандово
ВОВЕД
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Г31 сервис за одржување моторни возила на КП 543/2 Ко Раброво, општина Валандово ќе
се изработува врз основа на просторните можности на локацијата, постојната состојба,
Ажурираната геодетска подлога, Проектната програма, Одредбите кои произлегуваат од
изводот од Просторниот план на РМ, како и потребите на Нарачателот.
Изготвувањето на проектот ќе се врши во согласност со член 58 став 6 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20) и Правилникот за
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20).
АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА
Анализата е извршена за потребите на Проектната програма и е од информативен
карактер, додека подетална анализа е предмет на работа на проектната документација.
Од увидот во постоечката состојба на теренот може да се заклучи:
 Предметниот проектен опфат е составен од КП 543/2 КО Раброво. општина
Валандово, во сопственост на инвеститорот.
 Во моментот предметната катастарска парцела претставува градежно
неизградено земјиште. Во рамки на опфатот нема регистрирано градба.
 Пристап до парцелата е обезбеден од постоечки асфалтиран локален пат
Валандово –Чалакли.
ПОСТОЕЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Планскиот опфат не бил предмет на урбанизација до сега и не навлегува во
планки опфат на други урбанистички документации.
ЦЕЛИ
Цел на урбанистичкиот проект е урбанизација на парцелата со КП бр.543/2 со
дефинирање на сите архитектонско-урбанистички параметри за изградба во границите
на утврдена градежна парцела, за понатамошна изработка на Основни проекти, врз
основа на актуелната законска регулатива.
НАМЕНИ
Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира градбa
со класа на намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила, со компитабилни,
комплементарни и алтернативни класи на намена според Правилникот за урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20).
ИНФРАСТРУКТУРА
Да се прибават податоци и информации од надлежните институции и комунални
фирми. Да се почитуваат постоечките и по потреба да се предвидат нови приклучоци на
инфраструктурната мрежа во склад со добиените податоци од надлежните институции.
МЕТОДОЛОГИЈА
Основа за изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план
ќе бидат Условите за градење од Просторниот план на РМ и оваа Проектна програма.
Проектот да се изработи врз основа на Методологијата, која произлегува од одредбите
утврдени со Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20) и
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20 )
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