КАРТА НА УСЛУГА БР. 19
ВИД – ИМЕ НА
УСЛУГАТА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА УСЛУГАТА

АДМИНИСТРАТИВНА
ТАКСА

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО
МЕСТО НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА

НАЧИН НА
ДОСТАВУВАЊЕ НА
ДОКУМЕНТОТ УСЛУГАТА ДО
БАРАТЕЛОТ
РОК НА ЖАЛБА
ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАБЕЛЕШКА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УСЛУГАТА

ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА
1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на
животна средина - (готов образец во ОЦУ –кој
граѓанинот/клиент го пополнува)
2. Проект за изведена состојба
3. Завршен извештај од надзорен инжинер дека градбата е
изградена согласно со проектот и одобрението за градба
4. Имотен лист – извадок од јавната книга за запишување на
правата на недвижностите за последната состојба на
запишаните права на изградбата
5. За куќи за семејно домување се доставува и изјава
заверена на нотар од изведувачот со кој се потврдува
техничката исправност и квалитет на вградените материјали и
Извештај за технички преглед од изведувачот на работите.
6.Уплатница
Административна такса,
Износ: Зависи од видот на објектот, висината и површината
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 138 03182
Приходна шифра: 72231500
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка
Банка на примач: НБРМ
Цел: издавање на Одобрение за употреба
Општински центар за услуги (ОЦУ)
Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и
заштита на животна средина ,соба бр. 49 од 8,00 – 16,00 часот
Во рок од 15 дена од приемот (ако барањето е комплетно),
се врши технички преглед, о по извршениот технички преглед
ако комисијата на Записникот констатира дека дека градбата
може да се даде во употреба се издава одобрение за
употреба во рок од 15 дена по извршениот технички преглед
На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:
- ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА
ПОДНОСИТЕЛОТ – БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА
- ПО ПТТ ПОШТА

Закон за градење, ( Службен Весник на Р. Македонија бр.
51/2005) и Законот за изменување и дополнување на Законот
за градење ( Сл. Весник на РМ бр. 82/2008)
Образецот/ барањето може да се симне и од web страната
на Општината www.krivaplanka.gov.mk

