
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 помошни градби кои се во функција на објект за домување или друг вид на

објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража, остава, септичка јама и сл.)

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 помошни градби кои се во функција на објект за
домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража, остава,
септичка јама и сл.), за КП бр.______ КО ________ што се наоѓа на ул„_______________“бр.______

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

урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска
документација) за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција е
предвидена изградбата на овие градби;

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

 доказ за право на градење согласно Законот за градење;
 согласност од непосреден сосед доколку е предвидено градбата да се гради на помало

растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е
сопственост на непосредниот сосед и

 согласност од Државен санитарен и здравствен инспекторат, доколку се работи за
изградба на септичка јама.

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


