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                                                                  ДО

                                                                  ОПШТИНА СТРУМИЦА

                                                                  Сектор за урбанизам и комунални работи

                                                                   С  Т  Р  У  М  И  Ц  А

                                                   Б  А  Р  А  Њ  Е  

за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и

средства

Од_____________________________________________________________________

                                               (назив на правно лице)

 _______________________________________________________________________

                                               (адреса на правно лице)

Лице за контакт:_____________________________ тел_________________________

         Адреса или број на катастарска парцела  со назив на катастарска општина  на

која се наога електронската комуникациска мрежа и средство     

________________________________________________________________________

         Кон  барањето  за  утврдување   на  правен   статус  на  електронски

комуникациски  мрежи  и  средства  кои  се  бесправно  изградени  на  земјиште

приложувам:

  1.       Извод од Централен регистар на Република Македонија;

  2.       Изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со

која  барателот  ќе  потврди  дека  бесправниот  објект  е  изграден  пред  влегувење

во сила на овој закон;

  3.      Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект

со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект; 

  4.     Договор  за долготраен закуп  на  земјиштето склучен  со  сопственикот на

земјиштето,  доколку  бесправниот  објект  е  изграден  на  земјиште  кое  не  е

сопственост  на  барателот  или  на  Република  Македонија  односно  земјиштето  е

сопственост на друго физичко или правно лице;

  

   5.      Основен проект- фаза статика.
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          Кон барањето за утврдување на правен статус на електронски комуникациски

мрежи и средства кои се бесправно поставени на објекти, приложувам:

1. Извод од Централен регистар на Република Македонија;

2. Изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со

која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегување

во сила на овој закон;

3. Геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект;

4. Согласност од 51% од станарите или од заедницата на сопственици на станови

ако  електронските  комуникациски  мрежи  и  средства  се  поставени  на

колективен објект односно од сопственикот ако се поставени на индивидуален

објект;

5. Акт  за  употреба  или  имотен  лист  за  објектот  на  кој  се  поставени

електронските мрежи и средства;

6. Основен проект-фаза статика.      

Датум на поднесување                                                                     Барател

_____________________                                                         ______________________
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