
 

Место за Дигитални потписи 
Изработил Контролирал Одобрил Согласен Директор 

 

Република Северна Македонија 
Агенција за катастар на недвижности 

 

 
ДО: Општина Студеничани 
 
ПРЕДМЕТ : Известување за дигитално преклопување 
 
Врска: Постапка преку е-урбанизам за УП (чл. 58 ст. 2) со број 43544 
               Ваш УП1-10-13/4 од 05.07.2022 год.  

  Наш бр. 0939-10399/1 од 06.07.2022 год. 
 
 
 

 Почитувани, 
 
До Агенцијата за катастар на недвижности, инициравте постапка за 

дигитално преклопување на податоците од Урбанистички проект за село за 
формирање на градежна парцела со намена А1.5 - станбени куќи во состав на 
селски стопански двор, КОМаркова Сушица, Општина Студеничани, изработен 
од дооел „НИМАЕР“ – Струга –д.е. Скопје со тех. бр. 03-129/22 од јуни 2022 
година, со податоците од катастарскиот план, врз основа на член 62 став 11 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 32/20). 

Агенцијата за катастар на недвижности изврши споредување на 
графичкиот прилог во векторски формат (UP_A1.5 MS DWG.dwg со датум на 
прикачување на е-урбанизам од 31.05.2022 год.), со податоците од катастарскиот 
план за КО Маркова Сушица и утврди дека се исполнети услови за давање 
позитивно мислење за доставениот УП. 

Од доставената документација, Потврда за одобрување на 
Урбанистички проект со бр. 10-13/3 од 05.07.2022 година издадена од Општина 
Студеничани и извршеното споредување со податоците од катастарскиот план 
за КО Маркова Сушица, Агенцијата за катастар на недвижности Ви доставува 
извештај од извршеното дигитално преклопување на податоците од 
приложениот УП, со податоците од катастарските подлоги за КО Маркова 
Сушица. 
 Прилог: Извештај од извршено дигитално преклопување. 
 Напомена: Согласно член 52 став 6 од Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) “Донесениот 
план, донесувачот го внесува во Графичкиот регистар на градежното земјиште 

Бр. ____________________ 
Дата:  _________ _, Скопје 
 
Република Северна Македонија 
Агенција за катастар на 
недвижности 
 
Трифун Хаџи Јанев бр.4 
1000 Скопје,  
Република Северна Македонија 
Тел.  (02) 3204 800 
Факс: (02) 3171 668 
Е-пошта: info@katastar.gov.mk 
Сајт: www.katastar.gov.mk 
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во рок од пет дена од извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот 
план со катастарскиот план согласно со членот 53 од овој закон.’’ 

 
Со почит,  
 

Изработил: Биљана Бабунска Петровска, соработник 
Контролирал/Одобрил: м-р Билјана Ајтарска, в.д. раководител на одделение 
 
 
 

                         Директор 
          _________________ 

                          м-р Борис Тунџев 
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