
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 поставување на рекламни паноа кои се поставуваат на објекти за кои е издадено

одобрение за употреба)

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 за поставување на рекламни паноа кои се поставуваат на објекти
за кои е издадено одобрение за употреба, за КП бр.______КО________ што се наоѓа на
ул„_________________“бр.______

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

урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место,
државнаурбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска
документација) со која се потврдува објектот на кој треба да се постави рекламно пано;

 акт за употреба или имотен лист за објектот на кој треба да се постави рекламно пано;
 договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена

согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои
претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку
електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на зграда во етажна
сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку
се поставени на индивидуален објект и

 согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за паноата чија височина
надминува 6 метри од највисоката точка на објектот кој треба да се постават.

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


