
До 

Општина Битола 

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко 

планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и 

уредување на градежно земјиште 

Одделение за спроведување на урбанистички планови 

БАРАЊЕ ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА НА: 

☐ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план;

☐ Урбанистички проект со план за препарцелација;

☐ Урбанистички проект за  _______________________________________________________.

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО :  

(име и презиме на физичкото лице или назив на правно лице) 

Адреса на живеење/седиште :  

Контакт телефон :  

Електронска пошта e-mail :  

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТИРАЊЕ: 

ИНТЕРЕС, ПРИЧИНА И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 

Задолжителни документи (со важност не постара од шест месеци на денот на поднесување): 

☐ Извод од план;
☐ Имотен лист, доказ за сопственост;

☐ Копија од катастарски план;

☐ Изјава за подготвеност за финансирање на изработката на урбанистичкиот проект,

заверена на нотар;

☐ Доказ за платена административна такса во вредност од 50 ден.

Дополнителни документи: 

☐ Полномошно заверено на нотар, доколку барањето го поднесува друго лице во име на

сопственикот;

☐ Нацрт проектна програма, доколку станува збор за посложена и комплексна градба (со
дополнителен графички прилог - опфат во пошироко опкружување);

☐ Останати документи релевантни за постапка ___________________________________ .
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