
 
          До ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

                                                                           ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ  И 
                                                                                                         ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА    

                        
Б А Р А Њ ЕБ А Р А Њ ЕБ А Р А Њ ЕБ А Р А Њ Е    

(за решение за локациски услови)    
    
    Од________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.________________________________________________    
                                                                                    (име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)    
    
ул."__________________________________"бр. _________ од _____________________ 

(адреса на физичко лице или седиште на правно лице) 
 
за издавање на решение за локациски условирешение за локациски условирешение за локациски условирешение за локациски услови за ______________________________ 
                       (вид на градба) 
на ул."____________________________"бр.___________во,_______________________ на КП 

бр._________________ на ГП бр. ________. 

 Со барањето ги поднесувам следните документи: 
1. Доказ за сопственост на градежното земјиште (имотен лист), или доказ за 

право на долготраен закуп на градежно земјиште или договор за концесија или 
акт за заснована комунално-техничка службеност за спроведување на 
инфраструктурни водови и телевизиски кабли на туѓо земјиште или друг доказ 
за стекнато право на градење, согласно со Закон. 

 - _________________________________________________________________ 
 - _________________________________________________________________ 
2. Елаборат за нумерички податоци за недвижности издаден од надлежниот 

орган за геодетски работи бр._____________ од_______________год./само за објект 
во град/. 

3. Идеен проект или урбанистички проект изработен и заверен  во  /4 примероци/ 
под бр.____________од__________ изработен од _________________________________. 

4. Извод од ДУП 
5. Копиеод катастарски план - оригинал 
6. Доказ за уплатена административна такса/уплатница/.  
7. Име , презиме и адреса на живеење на непосредните соседи до предметната 

парцела за која е поднесено барањето за локациски услови за градба 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________.  

Потребни информации за уплата на административни трошоци 
Цел на дознака: Административни такси                         Назив на примачот: Трезорска сметка 
Банка на примачот: НБРМ                                                 Сметка: 100000000063095 
Уплатна сметка: 840 138 03182                                          Приходна шифра: 722315 
Износ:за станбени објекти:3 та категорија 2550ден ,4та категорија   2050 ден  5та категорија   
1550 ден 
ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА СО ПЕЧАТНИ БУКВИ И КИРИЛСКО ПИСМО,СО СИТЕ БАРАНИ ИНФОРМАЦИИ   
ИСТИОТ  МОЖЕТЕ  ДА ГО НАЈДЕТЕ ВО АРХИВА ИЛИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО.ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И 
ЗАШТИТА НА ЖИВ.СРЕДИНА    

    
    

БАРАТЕЛ,,,,    
________________________________________________________________________________________________________________    


