
 
ДО 
ОПШТИНА КАРПОШ 
СКОПЈЕ 

БАРАЊЕ 
За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со 
градежно-техничка документација и евидентирани со јавната книга на недвижности кои 

не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште 
 
__________________________________________________________________________________ 
 (назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 (седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице) 
 Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на РМ со непосредна 
спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со 
градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои 
не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште, кое 
претставува КП бр.____________КО______________со површина од____________м2, градежна 
парцела согласно урбанистички план / урбанистичко планска 
документација______________. 
 Кон барањето се поднесуваат следниве докази: 
1.Извод од урганистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана 
градежна парцела, 
2.Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на 
градежна парцела, 
3.Имотен лист кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, со запишано право на 
сопственост на подносителот на барањето, 
4.Имотен лист на градежно земјиште сопственост на РМ кој до денот на поднесувањето не е 
постар од 30 дена, 
5.Уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на 
недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на РМ за периодот од кога 
е востановен катастар на земјиште во катастарската општина со идентификација на 
катастарската парцела и катастарската општина, 
6.Доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно 
фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносителот на барањето е физичко 
лице. 
7.Административна такса во вредност од 1500,00 денари 

Лице за контакт_________________________тел_____________ 

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 на 
градежно земјиште сопственост на РМ“. (истата се уплаќа на налог-образец 50 во банка или 
пошта) 

                                                                                                                                 Подносител на барањето 
                                 ______________________ 


