
Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за градење

Од , со ЕМБГ / ЕДБ ,
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

ул.„ “ бр. , во ,
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

За издавање на одобрение за градење на
                                       (место и адреса)

за КП бр. , КО во .

Лице за контакт/полномошник од тел
(за полномошник - полномошно во прилог)

Во прилог на барањето се приложува следната документација:
 Извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место, или урбанистички план за село или државна

односно локална урбанистичка планска документација, а доколку се работи за линиска инфраструктурна градба  се приложува
проект за инфраструктура заверен од надлежен орган,

 Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу инвститорите за изградба на градбата со број______ од
________ година, (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено на Нотар со бр.УЗП ________
од _________ година),

 Архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план или државната, односно локалната
урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект,

 Основен проект со техн. бр._________ изработен од _____________________________________ во четири  примерока,
 Идеен проект доколку истиот претходно е доставен и одобрен од надлежен орган,
 Писмен извештај и согласност за нострификација( доколку проектот е изработен во странство) бр.________ од ____________ година;
 Ревизија на основниот проект со бр._______ извршена од __________________________________________ во три примерока ( но не

и за градби наменети за инди видуално домување со бруто површина до 300м2);
 Доказ за право на градење (имотен лист со запишано право на сопственост или право на долготраен закуп, или право на службеност

на градежното земјиште или договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште или договор за
концесија или одлука на Владата на РМ со која државен орган, агенција или фонд основани од Владата на РМ или единица на
локалната самоуправа се стекнала со право на градење или договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или
писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови на објектот кои претставуваат повеќе од половина од
вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи за доградба и надградба на
згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на сопственост на РМ или конечно решение за експропријација
доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни градби);

 Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;
 Решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган доколку се бара одобрение за придружно услужни објекти на

државни односно општински патишта;
 Конзерваторско одобрение издадено од Управата за заштита на културно наследство доколку се бара одобрение за градби кои

претставуваат недвижно културно наследство и споменички целини прогласени со закон или друг акт за заштита како културно
наследство;

 Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен орган доколку се бара
одобрение за градби за производство на електрична и топлинска енергија;

 Нотикација за пренос на електронски податоци издадени од Агенцијата за електронски комуникации доколку се бара одобрение за
електронски и комуникациски мрежи и средства;

 Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара одобрение за дерпонии за опасен
отпад, депонии за неопасен отпад и депонии за интерен отпад;

 Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ од ________ ден, согласно
Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси;

 Доказ- акт за регулиран надомест за уредување на градежно земјиште бр.______________ од _______________________ издаден од
_______________________________________.

Административна такса за поднесеното барање:
- за градби од втора категорија се уплаќа 800,00 денари,
на жиро - сметката на Општина Ресен.
трезорска сметка - 100000000063095, депонет - Народна банка на РМ,
уплатна сметка – 840-160-03182 приходно конто - 722315 програма - 00

ОПШТИНА РЕСЕН

Ресен
____,____, _____год

Барател
________________________

________________________________

Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој,
прекугранична соработка и заштита на животна средина

тел: + 389 (0)47 551 763, факс +389 (0)47 551 908
www.resen.gov.mk


