
 
ДО 
ОПШТИНА КАРПОШ 
СКОПЈЕ 

ПРЕДЛОГ-БАРАЊЕ 
За отуѓување, градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно 

надавање 
 
__________________________________________________________________________________ 
 (назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 (седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице) 
 
 Предлагам Општина Карпош да даде Објава во средствата за јавно информирање за 
оттуѓување градежно земјиште сопственост на РМ, кое претставува КП 
бр.____________КО______________со  површина од____________м2.  
 Во прилог кон барањето ги доставувам следните докази во оргинал(фотокопија 
со нотарска заверка за верност на оригиналот): 

1. Извод од важечки Детален урбанистички план со  точни мери и граници на 
градежната парцела; 

2. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање 
на градежна парцела усогласени со точка1 (изготвен од трговец поединец-овластен геодет 
или трговско друштво за геодетски работи); 

3. Имотен лист за градежно земјиште сопственост на Република Македонија(од 
Агенција за катастар и недвижности-Центар за катастар на недвижности______) (без товари 
и ограничувања) односно доколку во катастарската евиденција е евидентиран друг 
корисник согласно член 79 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во 
државна сопственост („Сл. Весник на РМ“ бр.4/2005, 13/2007,165/2008,146/2009,18/2011 и 
51/2011) потребно е Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи_______ 
да утврди престанок на правото на користење, за кое што Општина Карпош, ќе спроведе 
постапка по службена должност; 

4. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за предметното 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое преставува КПбр._______ 
КО_________ за период од 1929 година до денес (од Агенција за катастар и недвижности-
Центар за катастар на недвижности_______) и 

5.Aдминистративна такса во вредност од 1500,00 денари 

 

на примач: Буџет на 
Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија,Трансакциска сметка 
100000000063095-840-179-03182, Приходна шифра 722315-00, со назнака „за отуѓување 
градежно земјиште сопственост на РМ по пат на јавно надавање“. (истата се уплаќа на 
налог-образец 50 во банка или пошта) 

 Лице за контакт________________________________ тел_______________ 
 

                          Подносител на барањето 
                          _________________________ 

    
                                                                                            


