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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање поднесувам барање за финансирање на
иницијатива на Урбанистички проект:
__________________________________________________________________________________________
(име и презиме на физичко лице со број на лична карта или ЕМБГ или назив на правно лице)
__________________________________________________________________________________________
(адреса на физичко лице, тел. за контакт и e-mail или седиште на правно лице, лице за контакт или
полномошник, тел. за контакт и e-mail).
Во прилог на ова барање доставувам:
 уплата од 250,00 ден за Иницијативата согласно Законот за административни такси.
 изјава заверена на нотар за финансирање на иницијативата на измена на Урбанистички план за
вон населно место.
__________________________________________________________________________________
(имотен лист (фотокопија) за м.в. – место викано, К.О.- катастарска парцела или Г.П.- градежна
парцела, Општина Петровец).

__________________________________________________________________________________
(извод од план за м.в. – место викано , К.О.- катастарска парцела или Г.П.- градежна парцела,
Општина Петровец, во колку има донесено).
 податоци за планскиот опфат, предмет на планирањето, интересот и причината за иницијативата
и образложение за оправданоста и потребата од отпочнување на постапка.
Барањето за иницијативата се доставува до архивата на Општината.
__________________________________________________________________________________________
(друго)

Барател:

Дата:

__________________

____________________

назив и седиште на примач – Трезорска сметка - буџет на Општина Петровец;
банка на примач – Народна банка на РСМ;
трансакциска сметка - 100000000063095;
уплатна сметка - 840 153 03182; приходна шифра и програма - 722315 00;
цел на дознака – барање за Урбанистички проект
(уплата се врши на образец ПП50)
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