Ф 8.3/2-2

Општина Велес

До
Општина Велес
Одделение за урбанизам
и заштита на животната средина

БАРАЊЕ
за издавање на извод од план

Од __________________________________________________________________________________,
(име и презимe на физичкото лице или назив на правното лице)

Улица ___________________________________, број ________, во ___________________________,
(адреса на физичкото лицe или седиште на правното лице)

Контакт телефон __________________________, е-пошта____________________________________,
За издавање на извод од план за:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(за која намена)

КП бр._______________________________________________________________________________,
КО _________________________________________________,
м.в. ____________________, во _________________________.
Со барањето ги поднесувам следните документи:
1.

Копие од катастарски план;

2.

Имотен лист и

3.

Потврда за платени административни такси во вредност од _______ денари.

Барател,

______________, ________________ 201_ година
(населено место)
(ден и месец)

__________________
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Општина Велес

Подносителот приложува:


уплатница за уплатени 50,00 денари за Барање (согласно Закон за административните такси Сл.в. на
РМ бр. 17/93...84/12, Тарифен број 1) и



такса на име Извод од Урбанистички план (согласно Закон за административните такси Сл. в. на РМ
бр. 17/93...84/12, Тарифен број 80).

Подносителот на барањата овие две суми може да ги уплати на една уплатница.
Средствата се уплаќаат на следнава жиро сметка:
- Сметка:
- Уплатна сметка:
- Приходна шифра:
- Цел на дознаката:
- Назив на примачот:
- Банка на примачот:
- Износ:

100-0000000630-95
840-111-03182
722-315-00
Административна такса
Трезорска сметка
НБРМ
/согласно Закон за административните такси Сл.в. на РМ
бр. 17/93...84/12, Тарифен број 80/

Тарифен број 1
1. За барања, молби, предлози пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса
50

Тарифен број 80
1. За издавање на извод од урбанистички план за:
а) градежни објекти до 500 м2

500

б) градежни објекти над 500 м2

750

в) далноводи со напон до 110 Кв

1.000

г) хидроелектрични и термоелектрични централи

1.200

д) депонии за опасни и штетни материи

1.500

ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и
брани со акумулации на другите реки и водотоци чие набљудување е задолжително според постојните прописи

1.700

е) далноводи со напон од 110 до 400 кВ магистрални и регионални патишта со објектите на нив, железнички пруги и објектите на
нив, жичари за јавен сообраќај, аеродроми со придружните објекти, засолништа за посебна намена капацитет од најмалку 300
лица, регионални водоводи и регионални системи за отпадни води со објектите за пречистување на овие води, меѓународни и
магистрални капацитети во телефонската, телеграфската мрежа и мрежата за пренос на податоци и гасоводи, нафтоводи,
рафинерии и складишта за течни горива и течен гас

2.000

ж) бензински пумпи со придружни објекти, главни поштенски центри и радиостаници и телевизиски предаватели

2.200
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