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Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавна површина

Барател Даночен број/ ЕМБГ
____________________________ __________________________

Адреса Телефон
Ул. „________________________“                                      ___________________________

e-mail адреса
___________________________________________________________________________

Одговорно лице ЕМБГ
___________________________________________________________________________

Ул.„_______________________________“                          Тел:_______________________

Барам да ми се одобри поставување на урбана опрема на јавна површина

(Вид на урбана опрема)

___________________________________________________________________________
(локација – улица и број)

За давање комерцијална услуга:

угостителски ____________                    трговски_____________           други__________

За период: Од ___________________                              До _____________________
Во времетраење од: __________ денови непрекинато, со важност од потпишување на Договор или извршена уплата

ПРИЛОЗИ :
1. Извод од соодветен регистар каде што е регистриран субјектот
2. За физичко лице- доказ дека е заведено во постоечката евиденција на невработени лица која ја води

надлежен орган и прецизно да се наведе каква дејност планира да врши на дадена локација
3. За правно лице- фоказ за исполнети минимално технички услови за вршење на дејност (Решение или друг

доказ дека барателот поднел пријава за исполнување на минимално- техничките услови за вршење на
дејност)

4. Барање за издавање на потврда од Општина Битола дека барателот нема неподмирени обврски по основ на
неплатени комунални такси

5. Детален цртеж со опис на постојната состојба на површината на која се бара да се врши дејност со
околниот простор во размер од кој може јасно да се согледа ситуацијата (1:1000 или 1:1500) во три (3)
примероци

6. Детален цртеж со опис на новата ситуација на површината на која се бара да се врши дејност со околните
објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура во размер 1:200 или 1:1000 во 3 (три)
примероци

7. Детален цртеж со опис на површината предвидена за користење (1:100 или 1:50) во 3(три) примероци
8. Детали од урбана опрема што ќе се лоцираат на површината на која се бара да се врши дејност во размер

1:20 или 1:10 во 3 (три) примероци
9. Доказ за платена административна такса од 1000 ден.

Барател
___________________
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