
 

КАРТА НА УСЛУГА БР. 37 

ВИД - ИМЕ НА  
УСЛУГАТА 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО ОПШТИНСКИ ПАТ 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ  
ЗА УСЛУГАТА  

-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  
 - доказ за сопственост на објектот или доказ за пренесено право на користење на 
објектот за кој се бара одобрение  
- сообраќајниот проект со приложено решение и извод од важечкиот урбанистички 
план (проект) со конкретна намена на локацијата. 
                         Кон барањето барателот приложува и: 
- согласност за пристапен пат од Министерството за внатрешни работи; 
- доказ за одобрен урбанистички проект или за одобрена урбанистичка планска 
документација или договор за концесија на минерални или други суровини склучен со 
надлежен орган. 
- при изградба на пристапен пат од концесионо поле до јавен пат договор за концесија 
од Министерство за економија. 
- решение за утврден режим на сообраќај добиено од Министерството за транспорт и 
врски; 
- доказ за платен надоместок за издавање на одобрение за пристапен пат; 
- причините заради кои е прекинат легален пристапен пат до наведените објекти, со 
приложена комплетна документација   
- Согласност од ЈП за водоснабдување и канализација, сопственик  
на подземна инфраструктура  
- Согласност од давател на телекомуникациски услуги  
- Согласност од други иматели на подземна и надземна инфраструктура 

АДМИНИСТРАТИВНА  
ТАКСА  

Административна такса, Тарифен број  22  
Износ: 3000 денари.  
Сметка: 100000000063095  
Уплатна сметка: 840 138 03182  
Приходна шифра: 72231500  
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка  
Банка на примач: НБРМ 

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО  Цел: одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат 

МЕСТО НА  
РЕАЛИЗАЦИЈА  

Општински центар за услуги (ОЦУ)  
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на житовна средина 

РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА  Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето  
 

НАЧИН НА  
ДОСТАВУВАЊЕ НА  
ДОКУМЕНТОТ - 
УСЛУГАТА ДО  
БАРАТЕЛОТ 

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  

РОК НА ЖАЛБА  8 дена од денот на приемот на Одобрението 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ  Закон за јавните патишта Член 46 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 84/08)  

ЗАБЕЛЕШКА  Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на  

Општината www.krivaplanka.gov.mk  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
УСЛУГАТА  

 

 


