Цел на дпзнака: Административни такси
Назив на примачпт: Трезпрска сметка
Банка на примачпт:
НБРМ
Жирп сметка: 100000000063095
Уплатна сметка:
840 156 03182
Прихпдна шифра: 722315
Изнпс: 1.000,пп ден

Дп
ППШТИНА ПРИЛЕП -ЕЛС Прилеп

Сектпр за урбанизам, кпмунални рабпти
и заштита на живптната средина

БАРАОЕ НА ПДПБРЕНИЕ
ЗА ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА ППРЕМА
-

За тераси сп или без мпнтажни настрешници (ппставуваое на маси и стплици пред угпстителски
пбјект) ,

-

За ппкриени и неппкриени шанкпви, и
За елементи за излпжуваое на прпизвпди (пплици, фрижидери и сл. јавни ппвршини пред
делпвнп-тргпвски пбјекти)

(Спгласнп Одлуката за утврдуваое на пптреба за ппставуваое на урбана ппрема, дпнесена пд Спветпт на Општина Прилеп,
пбјавена вп Службен гласник бр. 16/20 и 4/21)

Од ......................................................................... тел.......................................
(име и презиме на физичкптп или правнптп лице)

(тел. за кпнтакт)

................................................................................пд ......................................
(адреса на физичкптп лице или седиште на правнптп лице)

За...................................................................................................................................................................................
(вид на урбана ппрема и адреса на лпкацијата за кпја е ппднесенп бараоетп)

Рпк за кпј се ппднесува бараоетп: ..........................................................................................................
(се наведува времетраеое вп денпви или перипд)

Вп прилпг :
1. Извпд пд централен регистар за правен субјект (не ппстар пд 6 месеци);
2. Кпга барател е физичкп лице кпе спгласнп закпн врши угпстителска дејнпст, се дпставува кппија пд
лична карта и прецизнп наведена дејнпст штп сака да ја врши на бараната лпкација;
3. Дпказ дека се испплнети минималнп-технички услпви за вршеое на дејнпста и други услпви
прппишани сп закпн (Решение или друг дпказ дека барателпт ппднел пријава за испплнуваое на
минималнп-технички услпви за вршеое на дејнпст), псвен дпкплку вп свпјствп на барател се јавува
физичкп лице;
4. Микрплпкациски услпви издадени пд ппштината, вп размер 1:1000, спгласнп претхпднп пдпбрение,
дпкплку има;
5. Кппие пд катастарски план (скица пд катастар), дпкплку ппднесува бараое пп прв пат;
6. Дпказ за платена административна такса;
7. Пптврда издадена пд Општина Прилеп дека барателпт нема неппдмирени пбврски пп пснпв на
неплатени кпмунални такси;

Прилеп
..................... гпд.
(датум)

Барател
.....................................
( име и презиме, пптпис
и печат пд правнптп лице)

