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ОПШТИНА ЦЕНТАР 

Скопје 

 

1. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за оформување на 

градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичко 

планска документација, а лицето има во сопственост повеќе од 30 % од 

градежната парцела  

 

Kога се поднесува барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела 

предвидена со урбанистички план или урбанистичко планска документација, а лицето има 

во сопственост повеќе од 30 % од градежната парцела, во прилог на истото се доставуваат 

следниве докази: 

1. Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со 

дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од 6 

месеци, 

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, за градежното земјиште кое 

претставува над 30% од градежната парцела, 

4. Имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, 

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 

Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во 

катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска 

општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро од 6 месеци. 

6. Имотен лист за објектот доколку градежното земјиште претставува градежно 

изградено земјиште, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена и 

7. Доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно 

фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е 

физичко лице  

8. Доказ за уплатена административна такса од 1.500,00 денари, на Трезорска сметка 

– Буџет на Општина Центар – Скопје, Народна Банка на Република Северна 

Македонија, сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840 182 03182, Приходна 

шифра и програма 722315 00 
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ОПШТИНА ЦЕНТАР 
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2. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба на сопствениците на 

објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение 

согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти врз 

основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности 

Kога се поднесува барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни 

делови од објекти за кои е донесено решение согласно со Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната книга на 

недвижности, во прилог на истото се доставуваат следниве докази: 

1. Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект 

2. Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со 

дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од 6 

месеци, 

3. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на 

градежна парцела или геодетски елаборат за формирање на посебна катастарска 

парцела за градежното земјиште под зграда/објект/дел од објект, а 

зградата/објектот/делот од објектот имаат стекнато правен статус во постапка 

согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, 

4. Имотен лист кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, со запишано 

право на сопственост на објектот или посебниот дел од објектот на подносителот на 

барањето, 

5. Имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до 

денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, 

6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за 

катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во 

катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска 

општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро од 6 месеци. 

7. Доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно 

фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е 

физичко лице  

8. Доказ за уплатена административна такса од 1.500,00 денари, на Трезорска сметка 

– Буџет на Општина Центар – Скопје, Народна Банка на Република Северна 

Македонија, сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840 182 03182, Приходна 

шифра и програма 722315 00 
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3. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба на сопственици на објекти 

или посебни делои од објекти изградени со градежно-техничка 

документација и запишани во јавната книга за запишување на правата 

на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на правото на 

користење на градежното земјиште  

 

Kога се поднесува барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба на сопственици на објекти или посебни делои 

од објекти изградени со градежно-техничка документација и запишани во јавната книга за 

запишување на правата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на 

правото на користење на градежното земјиште, во прилог на истото се доставуваат 

следниве докази: 

1. Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со 

дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од 6 

месеци, 

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 објектот или посебниот дел од објектот на подносителот на 

барањето 

4. Имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, 

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 

Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во 

катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска 

општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро од 6 месеци. 

6. Доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно 

фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е 

физичко лице  

7. Доказ за уплатена административна такса од 1.500,00 денари, на Трезорска сметка 

– Буџет на Општина Центар – Скопје, Народна Банка на Република Северна 

Македонија, сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840 182 03182, Приходна 

шифра и програма 722315 00,  
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4. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за потребите на верските 

заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички 

план или урбанистичка планска документација 

 

Kога се поднесува барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за потребите на верските заедници за 

изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичка планска 

документација, во прилог на истото се доставуваат следниве докази: 

1. Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со 

дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од 6 

месеци, 

2. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на 

градежна парцела, 

3. Имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до 

денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, 

4. Уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за 

катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во 

катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска 

општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро од 6 месеци. 

5. Доказ за регистрација на подносителот на барањето 

6. Доказ за уплатена административна такса од 1.500,00 денари, на Трезорска сметка 

– Буџет на Општина Центар – Скопје, Народна Банка на Република Северна 

Македонија, сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840 182 03182, Приходна 

шифра и програма 722315 00 
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5. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за потребите на 

дипломатско конзуларните претставништва за изградба на 

дипломатскоконзуларни објекти 

 

Kога се поднесува барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  со непосредна спогодба за потребите на дипломатско конзуларните 

претставништва за изградба на дипломатскоконзуларни објекти, во прилог на истото се 

доставуваат следниве докази: 

1. Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со 

дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од 6 

месеци, 

2. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на 

градежна парцела, 

3. Имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до 

денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, 

4. Уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за 

катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во 

катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска 

општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро од 6 месеци. 

5. Доказ за регистрација на подносителот на барањето 

6. Мислење од министерство за надворешни работи 

7. Доказ за уплатена административна такса од 1.500,00 денари, на Трезорска сметка 

– Буџет на Општина Центар – Скопје, Народна Банка на Република Северна 

Македонија, сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840 182 03182, Приходна 

шифра и програма 722315 00 

 

 

 


