
Б А Р А Њ Е
за издавање на решение за изведување на градбите односно поставување на

опремата за кои не е потребно одобрение за градење
( за изградба на споменици, спомен обележја и скулптури)

Од
    (име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

ул.„ , од
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

Лице за контакт од тел

Барам да ми се издаде решение за изградба на споменици, спомен обележја и склуптури, за КП
бр.______ КО ________ што се наоѓа на ул„_______________“бр.______

Во прилог на барањето се приложува следната документација:
 ревидиран основен проект;
 извод од урбанистичкo-планската документација (детален урбанистички план,

урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска
документација) со која е предвидена изградбата на овие градби;

 одлука за изведување на градбата донесена од страна на советот на општината доколку
овие градби не се предвидени со урбанистичко-планската документација, која се состои
од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и
просторот за поставување на градбата (површина и висина) а графичкиот дел се состои
од приказ на постоечката и планираната состојба;

 микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на
одлуката од алинеја 3 на овој член, доколку овие градби не се предвидени со
урбанистичко-планската документација;

 геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од
урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови;

 доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на градбата е сопственост на
Република Македонија;

 согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за градбата чија височина
надминува 6 метри и

 согласност од Градот Скопје, доколку градбата се поставува на подрачјето на
општините во Градот Скопје.

Административна такса за поднесеното барање:
- за административна  такса 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
__.__.20__ 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


