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БАРАЊЕ 

за  Одобрение за вршење угостителска дејност надвор од деловениот простор и Одобрение за 

поставување на урбана опрема 
 

Податоци за подносителот на барањето: 

Име и презиме *  

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 угостителска дејност надвор од деловен простор и  

 одобрение за поставување на урбана опрема (комерцијално - угостителска): 

- за вршење на ____________________________________________________________________ дејност; 

- за времетраење од _____________________ до _____________________ година; 

- на површина која се наоѓа пред  деловниот простор на ул. ______________________________________ бр. __________,  

во Штип; 

Во прилог на барањето Ви доставувам: 

 За поставување на урбана опрема на јавна површина: 

- извод за регистрирана дејност од надлежен орган (не постар од 6 месеци); 

- елаборат од лиценцирана фирма во два примерока 

- Уплатница за платена администартивна такса тарифен бр. 93 од 1.000,00 денари,  

Цел на дознака - административна такса тарифен бр. 93 ,  

Примач - Трезорска сметка - Општина Штип,  

Банка - Народна банка на РМ, сметка 100000000063095,  

уплатна сметка  840 174 03182, приходна шифра 722315 00 

    За поставување на урбана опрема на површина во приватна сопственост, покрај горенаведените прилози се 

доставува и: 

- имотен лист за земјиштето (не постар од 6 месеци); 

- копија од катастарски план; 

- согласност од сопствениците на земјиштето (заверена на нотар); 

Изјава: 

 Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Штип за 

спроведување на оваа постапка. 

 Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на 

документи преку електронски средства наведени во барањето. 

 

Штип 

_____________________ 
мп Барател 

______________________ 

 

 

 

 

 ОПШТИНА ШТИП 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ     

Образец бр.23 


