
ДО
ОПШТИНА  БИТОЛА
Сектор за спроведување на урбанистички планови,
урбанистичко планирање, заштита на животната средина,
комунални дејности и уредување на градежно земјиште

Б А Р А Њ Е
за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба на другите сопственици на

објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и
запишани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на

правото на користење на градежно земјиште

Од _________________________________________________, од ________________

со стан (седиште) ул. „____________________________________________„
бр. __________

телефон _________________________ ________________________

Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба за за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба на другите
сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка
документација и запишани 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, кое претставува
градежна парцела согласно ДУП ________________________________________

Во прилог кон барањето ги доставуваме следните докази во оригинал (фотокопија со
нотарска заверка за верност на оригиналот):

1.Извод од урбанистички 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 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 и
5. Мислење од Министерството за надворешни работи и
7. Доказ за извршена уплата на административна такса во износ од 1.500,00 денари.

Барател,

_____________, __________ 201__ година _________________________
(населено место)   (ден и месец)


