До:
До:Општина КРИВА ПАЛАНКА
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СООБРАЌАЈ И
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА ОКОЛИНА

БАРАЊЕ
з а и з д а в а њ е н а о д об р е н и е з а г р а д е ње
Од ________________________________,со ембг/едб
,
улица ______________________________,број ________, во _____________________,
контакт телефон _____________________, за издавање на одобрение за градење на
_________________________________________, на ул. _____________________________,
број________,КП бр.________мв________________________ во ______________________.
Лице за контакт/полномошник _______________________________________________
тел.________________(за полномошник - полномошно во прилог)
Со барањето ги поднесувам следните документи:
1.Решение за локациски услови бр._______од__________издадено од
_____________________________ кое е извршно во управна постапка од ___________
и заверен архитектонско-урбанистички или идеен проект,согласно Законот за
урбанистичко планирање.
2. Комплет основен проект со техн.бр._______________ изработен од
_______________________________________________________во__________примероци.
3.Ревизија на основниот проект со техн. бр.____________ извршена од
_____________________________________________________ во ___________ примероци.
4. Акт за регулациона, градежна и нивелациона линија.
5.Доказ за уплатена адм. такса од ______________денари (за еден барател)
на уплатница (образец ПП50)
6.Доказ за платен надомест за изработка на просторни и урбанистички
планови (во тек на процедура-според пресметка од службеното лице по м2) .
7. Договор за платен надоместок за комунално уредување (во тек на проц)
8. Доказ од јавната книга за запишување на правата на недвижноститеИмотен лист - со запишано право на сопственост или друг доказ за стекнато
право на градба согласно закон.
9. Студија за оцена на влијанието на проектот врз животната
средина,односно елаборат за заштита на животната средина одобрен од
органот за вршење стручни работи од областа на животната средина односно
градоначалникот на општината.
10. Согласности или претходни услови од јавното претпријатие за
приклучок на градбата на постојната инфраструктура(пат или улица,
електрика, водовод , канализација, гасовод ,топловодно греење и сл.)
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
11. Потврди,известувања или услови од јавно претпријатие и акционерско
друштво(водовод,канализација,електроенергетски
инсталации
и

објекти,телекомуникациски инсталации и објекти),Министерство за
внатрешни
работи,Министерство
за
одбрана,Министерство
за
економија,(нафтоводи и продуктоводи),ГА-МА(гасоводна мрежа и објекти),за
непостоење на изведени и планирани инсталации и објекти на локацијата на
која ќе се гради или условите под кои може да се гради:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
12. Правно дело за утврдување на меѓусебните права и обврски,склучен
помеѓу инвеститорите за изградба на градбата со бр.__________ од
__________год.( доколку одобрението се издава на повеќе инвеститорри
заверено кај нотар со бр.УЗП__________ од ___________год.
13. Писмен извештај и согласност за нострификација(ако проектот е
изработен во странство) бр._____________ од _______________год.

Цел на дознака: Административна такса
Назив на примачот: Трезорска сметка
Банка на примачот: НБРМ , на сметка 100000000063095
Уплатна сметка: 840 138 03182 ............................... /840-138-06275 за просторни и урб.планови/
Приходна шифра: 722315 ......................................................... / 724112 за просторни и урб.планови/
Износ: за објекти на еден сопственик – 3та кат. 2550 д/4та кат.2050д./5кат.1550д
ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА СО ПЕЧАТНИ БУКВИ НА КИРИЛИЧНО ПИСМО,СО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВНЕСУВАЊЕ
НА СИТЕ БАРАНИ ПОДАТОЦИ,ФОРМУЛАРОТ ЗА БАРАЊЕТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ВО АРХИВА ИЛИ ВО
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ,СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
НАПОМЕНА:БАРАТЕЛОТ Е ДОЛЖЕН ДА ПОДНЕСЕ КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПОРЕД ЗАКОНСКИТЕ
БАРАЊА

Барател,
___________, ________ 200_ година

_____________________

