
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
(при вградување и замена на опрема во градба која е во употреба, заради проширување на

капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата и просторијата во која е
сместена опремата, нити се менуваат општите услови за заштита и спасување предвидени со

основниот проект за градбата – телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика,
опрема во функција на заштита на градбата од кражби, заштита и спасување

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 при вградување и замена на опрема во градба која е во употреба,
заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата и
просторијата во која е сместена опремата, нити се менуваат општите услови за заштита и
спасување предвидени со основниот проект за градбата – телекомуникациска опрема за интерен
пренос на говор и слика, опрема во функција на заштита на градбата од кражби, заштита и
спасување за изградба на мерни станици за заштита на медиумите на животната средина, за КП
бр.______ КО ________ што се наоѓа на ул„_______________“бр.______

Во прилог на барањето се приложува следната документација:
 акт за употреба или имотен лист за објектот во кој треба да се вгради или

замени опрема и
 согласност од Агенција за електронски комуникации

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

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

Ресен
__.__.20__ год

Барател
______________________

______________________________
__


