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Врз основа на член 86 став 3 и 4 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на РМ”, бр. 38/05, 110/08, 118/08, 51/11) се врши
објава во Службен гласник на Општина Аеродром на следното:
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
број УП 24-76 од 06.05.2015 година по барање на Општина Аеродром и МДСР
СЦ Јане Сандански ДООЕЛ Скопје, од Јане Сандански бр. 109/Б, бул. АСНОМ
бр.1, Скопје, за градење на Надградба на хотел Русија - простории за
медитација, за рекреација и медитација за гости на хотел Русија на 8-спрат од
Втора категорија, на булевар АСНОМ бр.1, Скопје во општина АЕРОДРОМ, КП
бр. КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2 во м.в.четврт И 14, ГП 1.4, во Скопје.
Горенаведеното Одобрение бeше објавено во дневен весник во текот на два
последователни дена. За завршување на постапката потребно е по
објавување на известувањата во дневен весник истото да се објави во
Службен гласник на Општина Аеродром.
Врз основа на законски пропишаната постапка:
СЕ ИЗВЕСТУВААТ
непосредните соседи на КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2, во м.в. четврт И 14,
во Скопје, односно сопствениците на катастарски парцели, објекти, друг
недвижен имот или инфраструктурни водови во м.в. нас. четврт И 14, дека на
ден 06.05.2015 година, издадено е Одобрение за градење број УП 23-76 по
барање на Општина Аеродром и МДСР СЦ Јане Сандански ДООЕЛ Скопје, од
бул. Јане Сандански 109Б, од Скопје, за градење на Надградба на хотел Русија простории за медитација, за рекреација и медитација за гости на хотел Русија на
8-спрат од Втора категорија, на булевар АСНОМ бр.1, Скопје, бул. АСНОМ бр.1,
Скопје, во општина АЕРОДРОМ, КП бр. КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2 во
м.в.четврт И 14, ГП 1.4, во Скопје. Согласно позитивните законски и
подзаконски прописи, заинтересираните странки може да извршат увид во
управната постапка во соба број 5 во одделението за урбанизам и подготовка
на урбанистички планови при Општина Аеродром.
Согласно
позитивните
законски
и
подзаконски
прописи,
заинтересираните странки може да извршат увид во управната постапка во
соба број 5 во одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички
планови при Општина Аеродром.
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Сектор за комунални работи, урбанизам
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СОДРЖИНА

1. Објава на одобрение за градење од Сектор за комунални работи,
урбанизам и заштита на животната средина на Општина Аеродром број
УП 24-76 од 06.05.2015 година ___________________________________1

Издавач: градоначалник на Општина Аеродром
Главен и одговорен уредник: Ана - Карајанова Димитрушева
Адреса: ул. „Венјамин Мачуковски“ број 6, тел. 2 400-970, тираж: 100 примероци

