Постапкa за заверка на

(за градби за кои не е потребно одобрение за градење)

Заверка на основен проект е постапка која се применува при:



Адаптација на дел од употреблива градба



Реконструкција на употреблива градба:
- која се наоѓа во ограден простор за потребите на армијата, и
- со која се овозможува или олеснува движењето до и во градбата на
лица со инвалидност.



Изградба на следниве градби:
- мерни станици за заштита на медиумите на животната средина;
- самостојно рекламно пано до 12 м2;
- рекламно пано со огласна површина до 6 м2 и вертикална сообраќајна
сигнализација во коридорот на употреблива сообраќајница или
железничка пруга;
- детско игралиште и темели за фиксни реквизити на детско игралиште;
- гробница и споменик на гробни места во рамките на локацијата која со
урбанистички план е дефинирана како гробишта;
- привремена градба за потребите на саеми и други јавни
манифестации, со најдолг рок на користење во времетраењето на
манифестацијата, по кој истите мораат да бидат отстранети;
- некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење
на други природни ресурси одобрени со посебен пропис;
- градење на привремена градба наменета за истражувачки мерења
кога постои одлука на надлежен орган, под услов најдолгиот рок на
нивна употреба да биде три години, по кој рок истите мора да се
отстранат;
- градба во функција на градобијна одбрана и градба за сигнализација
во воздушниот и водниот сообраќај;
- пешачка патека, набљудувачница, клупи, корпи за отпадоци, паноа за
известување и друга опрема во заштитените делови на природата, врз
основа на согласност од органот во чија надлежност се тие делови од
природата, и
- поставување на пластеници наменети исклучиво за земјоделска
дејност во рамки на стопански двор, утврден со урбанистички план.

Деловите од процедурите кои се испечатени со закосени букви означуваат
документ или услуга кои не се издаваат, односно даваат во општината
1. Се поднесува:
- Барање (го печати општината на лице место... за физичко лице: пожелно
е да се носи лична карта.... за правно лице: документ со наведен ЕДБ на
фирмата),
- Платена уплатница за административни такси (општината Ве информира
за жиро сметката, назнаката на уплатата и сумата која треба да се
уплати),
- Основен проект во 4 примероци, и
- Доказ за стекнато право на градење (Имотен лист или Поседовен
лист и Документ со кој е стекната сопственост врз имотот;
Имотниот и поседовниот лист ги издава катастарот).
2. Општината го контактира барателот, договара и врши Увид на лице место.
3. Општината прибира мислења и соласности од релеванти институции.
4. Општината го заверува проектот.
5. Општината издава на барателот:
- 3 заверени примероци на основниот проект, и
- 1 примерок од записникот за извршен увид на лице место.
Законски рок за Заверка на основниот проект е 15 денови од денот на
комплетирање на барањето. Доколку предметот не е решен во овој законски рок,
барателот може да поднесе Жалба до општината.

Општина РАДОВИШ
Центар за издавање одобренија за градење (ЦИОГ)
пон-пет 8:30-16:30 / тел. 032/632-150
www.radovis.gov.mk

