ОПШТИНА ШТИП
ОПШТИНА ШТИП
-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОНСТИ
Образец бр .28

БАРАЊЕ
За раскопување на јавни и сообраќајни површини

1. Податоци од правните лица
- Инвеститор
Полн назив според заверката во Централниот регистар
Седиште(, улица и број )

Општина

Лице за контакт

телефон

- Изведувач
Полн назив според заверката во трговскиот регистар
Седиште( телефон, улица и број)

Општина

Лице за контакт

телефон

2. Опис на локацијата каде се бара раскопувањето

Улица и број и вид на прекопот
- Надолжен (изразен во метри)
- Попречен (број на попречни прекопи изразен во метри за секој поединечно)

Причина за изведба на прекопот(дефект,реконструкција, нова инсталација,приклучок и др.)

3 Вид на јавна површина која се раскопува

-

Коловоз тротоар, простор за паркирање,, патен појас,зелена површина и др.
Материјал од кој е изградена површината што се раскопува
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3. Услови и режим на сообраќај и динамика на изведување на прекопот

-

Дали прекопот ќе се врши во отежнати услови на сообраќај со делумно или целосно
затварање на улицата(јавна и сообраќајна површина)
Временски период ( ОД-ДО) на изведување на прекопот и доведување на раскопаната
површина во првобитна состојба

5.Во прилог на барањето да се достави:
Градежно одобрение
Ситуација со обележана локација на прекопот (комплет по стандарди за
проектирање)
 Уплатница во износ од ________ денари за платен надоместок за поставување
инсталации во трупот на патот и во патниот појас, Цел на дознаката: - Одобрение
за прекоп на улица ______________________________, примач – Трезорска сметка Општина Штип, банка - Народна банка на РМ, сметка - 100000000063095, уплатна
сметка - 840 174 03247, приходна шифра - 717129 00
 Уплатница во износ од 300,00 ден. за платена административна такса. Цел на
дознака - Одобрение за прекопт на улица ______________________________примач –
Трезорска сметка - Општина Штип, банка - Народна банка на РМ, сметка
100000000063095, уплатна сметка - 840 174 03182, приходна шифра - 722315 00.



датум

мп

директор
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