Vrz osnova na ~len 84 od Zakonot za grade`no zemji{te (”Slu`ben vesnik na
RM” br.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) i Pravilnikot za stepenot na
ureduvaweto na grade`noto zemji{te so objekti na komunalnata
infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na tro{ocite za
ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost (”Slu`ben vesnik na RM”
br.38/2011) i ~len 23 od Statutot na Op{tina Rankovce, Sovetot na Op{tina
Rankovce na sednicata odr`ana na den 30.01.2014 godina, donese
Programa za измеnuvawe na
PROGRAMATA
Za ureduvawe na grade`no neizgradeno zemji{te i odr`uvawe na
komunalnata infrastruktura vo Op{tina Rankovce za 2014 godina
Се врши измена на Програмата за уредување на градежно неизградено земјиште
и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година
објавена во („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.13/2013 ).
Во Дел 3, Поглавје І. Точката В –техничка документација за улици и патишта,
се менува и гласи:
В. Техничка документација за регулација и уредување на природни водотеци
Р.бр.

Населено место

Должина

1

Ранковачка Река

3,0 км

2

Голем Дол с.Ранковце

1,0 км

Ниво
разработка
Основен
проект
Основен
проект
Вкупно:

на Вредност
во денари
200 000,00
100 000,00
300 000,00

Во Дел 3, Поглавје І. Точката Г –техничка документација за изградба на
спортски објекти и уредување на јавни површини, се менува и гласи:
Г. Изработка на геодетски елаборати .....................................................720 000,00 денари
Во Дел 3, Поглавје ІII. Уредување на јавни површини, се брише:
Vo Дел 7 od Programata za ureduvawe na grade`no neizgradeno zemji{te
i odr`uvawe na komunalnata infrastruktura vo Op{tina Rankovce za 2014
godina-Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba и
odr`uvawe na infrastrukturataсе вршат следните измени:
Во поглавје ¶.-Изработка на техничка документација сумата 1 490 000,00 денари се
заменува со 2 090 000,00 денари.
Точката В– Техничка документација за улици и патишта се заменува со –Техничка
документација за регулација и уредување на природни водотеци;
Точката Г-техничка документација за изградба на спортски објекти и уредување на
јавни површини се менува и гласи „Изработка на геодетски елаборати“, а сумата од
120 000,00 денари се заменува со 720 000,00 денари.
Поглавје V. Уредување на јавни површини се брише.
Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi
vo „Slu`ben glasnik na Op{tina Rankovce”.
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