
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА ММ АА КК ЕЕ ДД ОО НН ИИ ЈЈ АА

ОПШТИНА БИТОЛА

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање,
заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежно

земјиште
Одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина

"Булевар  1ви Мај" бр. 61     7000   Битола     Република Македонија
тел: 047 234 234 047 208 316 факс: 047 208 307 e-mail: bitola@mt.net.mk www.bitola.gov.mk

Б А Р А Њ Е

За ДОЗВОЛА за усогласување со оперативен план

Од __________________________________________________________, ембг/едб
( име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

_____________________, улица „ _____________________________________________“
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

Број,_____, во___________________, контакт телефон ____________________________
За издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен  план на
објект __________________________________________________________________, на

(вид на градба)
Ул. „____________________“,  број____________, во _____________________________.

Со барањето ги поднесувам следните документи :

1. Изготвен и пополнет прилог 2 од правилникот за ПИДУОП во три (3) оригинални
примероци и во електронска форма.

2. Решение за регистрација на фирмата од Централен Регистар
3. Одобрение за градење
4. Одобрение за употребна дозвола
5. Извод од ДУП
6. Извод од ГУП
7. Поседовен (имотен) лист
8. Копие од катастарски план
9. Потврда од ЈП „ВОДОВОД“ дека објектот е приклучен на градска водоводна мрежа
10. Услови за приклучок од КЈП „ Нискоградба“
11. Решение за енергетско технолошка согласност
12. Договор со ЈП „ Комуналец“- Битола за подигање на комунален смет
13. Скица од урбанистички план со диспозиција на мерните точки за мониторинг на

загадување на површината на која се одвива активноста.
14. Техничка документација со основните проекти за: архитектура, водовод и

канализациона мрежа, електрични инсталации, заштита при работа и противпожарна
заштита.

15. Потврда за платени административни такси со вредност од 600 денари

_______________, __________, 200__год.                             Барател:
(населено место) (ден и месец) __________________________


