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ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДО
Градоначалник на Општина Илинден
Одделение за урбанизам
БАРАЊЕ
за издавање на одобрение за вршење на дејност
надвор од деловен простор и поставување на урбана опрема
Податоци за подносителот на барањето :
Име и презиме *
Улица и број *
Контакт телефон - фиксен
Контакт телефон - мобилен
e-mail
Назив на фирмата *
Седиште на фирмата *
Даночен број -ЕДБ *
Жиро сметка *
Депонент – Банка *

* Задолжително да се пополни
Барам да ми се издаде одобрение за вршење на дејност надвор од деловен
простор за:
ДЕЈНОСТ: _________________________________
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: ________________________________
на површина која се наоѓа
1.
Пред деловната просторија
_________________________________________________________

на ул. ______________________бр. _______ во н.м._______________.
2.

На просторот
_________________________________________________________
на ул. ______________________бр. _______ во н.м._______________.

Во прилог на барањето Ви доставуваме:
Елаборат (во четири примероци) со следната содржина:
1.
Назив, седиште на фирмата, име и преземе и адреса на живеење на
сопственикот/раководителот;
2.
Извод од соодветен регистар за регистрација на фирма /трговец поединец;
3.
Доказ за исполнување на минимално-технички услови за вршење на
дејност;
4.
Извод од план / програма
5.
За вршење на дејност надвор од деловен простор на сопствен имот:
имотен лист,копија од катастарски план, договор за закуп или согласност од
сопственикот на имотот.
6.
Детален цртеж со опис на постојната состојба на бараната површина со
околниот простор (во размер 1:500, 1:200);
7.
Детален цртеж со опис на новата состојба на бараната површина со
околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (во
размер 1:500, 1: 200, 1:100);
8.
Детален цртеж со опис и детали на урбан мебел, уреди и направи што ќе
се лоцираат на бараната површина (во размер 1:50, 1:20);
9.
Уплатница од 50,00 денари на образец ПП50
Во деталните цртежи од точките 4, 5, и 6 да се прикажат со опис предвидените
мерки за заштита од пожар и експлозија дефинирани со технички прописи и
правила.
_________20____г.
н.м.Илинден

Барател
______________

За поднесеното барање се уплаќа __________ денари на жиро-сметка на
Општина Илинден:
трезорска сметка-100000000063095, депонет Народна банка на РМ,
уплатна сметка 840 130 03182, приходна шифра и програма 722315 00
izdanie 1 2010/03/29
Напомена:
Документацијата ќе се издава само на корисникот или на лице со
полномошно заверено кај нотар.
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