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                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Извештај за исполнување на обврски од страна на Купувачите согласно склучените Договори  за оттуѓување  
на градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија –намена А1-Домување 

Рб Купувач Број на договор 
Склучен на ден 

Солемнизиран на ден  
Јавно наддавање 

Намена Рок за исполнување  
на обврски 

Моментален статус 

1 Габриел 
Кедиоски 

 
 

ГП бр.1.27 

03-559/1 од 05.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 10.01.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден 10.10.2013г.  

-Рок за изградба е 6 години од 
правосилноста на одобрение за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба  е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Раскинат договорот 

2 Габриел 
Кедиоски 

 
ГП бр.1.28 

03-560/1 од 05.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 10.01.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање 
31.10.2011г. 

 
 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден  10.10.2013г. 

-Рок за изградба е 6 години од 
правосилноста на одобрение за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба  е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Раскинат договорот 

3 Габриел 
Кедиоски 

 
ГП бр.1.29 

03-558/1 од 05.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 10.01.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден  10.10.2013г. 

-Рок за изградба е 6 години од 
правосилноста на одобрение за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба  е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Раскинат договорот 

4 Владо 
Најдовски 

03-162  од 26.01.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 27.04.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

ГП бр.1.41 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до  27.01.2013г. 

- Рок за изградба е заклучно со 
10.04.2019г. 

 (6 години од прибавување на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 10.04.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Земјиштето е продадено на друго лице  Мартин 
Атанасов со Договор ОДУ бр.171/12 од 13.07.2012г. 

-Издадено Одобрение  
за градење  

број 10-10/9 на ден 28.02.2013 г. 
-Правосилно Одобрение за градење на ден 

10.04.2013 г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 



градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
-Поднесен Предлог за раскинување на склучен 

Договор  до ДП примен на ден 18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од Државно 

правобранителство постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води општина Илинден 

-Дадено мислење од Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за поведување на 
постапки за раскин на 14 склучени договори  

5 Владо 
Најдовски 

03-161/1 од 26.01.2012 
Извршена солемнизација на 

ден 27.04.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

Гп бр.1.34 
 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден  27.01.2013г  

- Рок за изградба е заклучно со 
11.04.2019г. 

 (6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 11.04.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Земјиштето е продадено на друго лице Ристе 
Атанасов  со Договор  ОДУ бр.170/12 од 

13.07.2012г. 
-Издадено Одобрение за градење  

бр.10-9/8 на ден 20.02.2013 г. 
-Правосилно Одобрение за градење на ден 

11.04.2013 г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.36/11, бр.13/12, 144/12, бр.25/13):                    
„одобрението за градење престанува да важи 

доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 
2 (две) години од денот кога одобрението за 

градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност  и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
-Склучен Анкес-Договор  бр.03-1255/119 од 

27.08.2013г. со кој е предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за прибавување на 

одобрение за градење и изградба на објект во рок 
предвиден со основен договор 

-Поднесен Предлог за раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 18.09.2013г. 

-Доставено мислење од Државно 
правобранителство постапките за раскинување на 

склучени договори да ги води општина Илинден 
-Дадено мислење од Министерството за транспорт 

и врски на ден 16.12.2013г. за поведување на 
постапки за раскин на 14 склучени договори 

6 Дејанчо 03-160/1 од 26.01.2012г. A1 семејно Издадено одобрение за градење  со Во фаза на изградба 



Ристовски Извршена солемнизација на 
ден 23.03.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 31.10.2011г. 

домување во 
станбени куќи 

број 10-2324/6 од  10.10.2012 г.  
- Правосилно Одобрение за градење 

на ден 25.10.2012г 
–Рок за изградба на објектот е  

заклучно со 25.10.2018г. 
(6 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со 25.10.2014г. 
(2 години од правосилноста на 

одбрението за градење) 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 

бр.124/10, бр.36/11, бр.13/12,):                    
„одобрението за градење престанува да важи 

доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 
2 (две) години од денот кога одобрението за 

градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
7 Далибор 

Јовчевски 
03-159/1 од 26.01.2012 

Извршена солемнизација на 
ден 23.03.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 31.10.2011г. 
 
 
 
 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

Издадено одобрение за градење  со 
број 10-1476/6 од   06.07.2012 г.   

- Правосилно Одобрение за градење 
на ден 21.07.2012г 

–Рок за изградба на објектот заклучно 
со 21.07.2018г. 

(6 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 21.07.2014г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 

Објектот е изграден 

8 Благоје 
Ваневски 

03-376/11 од 16.03.2012 
Извршена солемнизација на 

ден 18.06.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден 18.03.2013г.  

-Издадено одобрение за градење 
број 

 10-7/7 на 11.02.2013 година 
-Правосилно одобрение  

на ден 28.02.2013г. 
-Рок за изградба е заклучно со 

28.02.2019г. 
(6 години од правосилноста на 

одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со 28.02.2015г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

Во фаза на изградба 
-Пријавено почнување со градба на ден 

08.04.2013г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност  и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
9 Тони 

Ѓошевски 
 

ГП бр.1.24 

03-158/11 од 26.01.2012 
Извршена солемнизација на 

ден 09.05.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден 09.02.2013г.  

-Рок за изградба е заклучно со 
01.04.2019г.  

(6 години од прибавеното одобрение 
за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 

-Издадено Одобрение за градење  
број 10-14/6 на ден 28.02.2013 г. 

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
01.04.2013г. 

-Пријавено отпочнување со градба на ден 
09.10.2013г. 

 -Склучен Анкес-Договор   



заклучно со 01.04.2015г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

бр.03-1255/141 од 23.09.2013г. за бришење на 
релен товар 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 

бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, 13/11, 144/11):                    
„одобрението за градење престанува да важи 

доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 
2 (две) години од денот кога одобрението за 

градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
 

10 Виктор 
Савевски 

03-292/1 од 10.02.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 09.05.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 31.10.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

Издадено одобрение за градење  со 
број 10-1565/6 од   21.06.2012г.   

- Правосилно Одобрение за градење 
на ден 06.07.2012г 

–Рок за изградба на објектот  заклучно 
со 06.07.2018г.  

(6 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба е 
заклучно со 06.07.2014г.  

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 
 

-Пријавено за отпочнување на градба на ден 
17.10.2013г. 

-Во фаза на изградба 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, 13/11, 144/11):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
11 Наташа 

Цикарска 
03-367/11 од 22.03.2012г. 

Извршена солемнизација на 
ден 31.08.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден  31.05.2013г.  

-Рок за изградба е заклучно со 
12.06.2019г. 

 (6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба е 
заклучно со 12.06.2015г.  

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 

-Издадено Одобрение за градење  
број 10-26/9 на ден 20.05.2013 г. 

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
12.06.2013 г. 

-Пријавено почнување со градба на ден 
24.07.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 

бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, 
бр.144/12,бр.25/13) „одобрението за градење 

престанува да важи доколку инвеститорот не почне 
со градба во рок од 2 (две) години од денот кога 
одобрението за градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 



недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
12 Николче 

Печенпетелов
ски 

03-343/13 од 16.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 
Договор на ден 22.08.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано 

ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден 22.05.2013г. 

-Рок за изградба заклучно со ден 
08.01.2020г.  

(6 години од правосилноста на 
одобрение) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден  08.01.2016г. 

 (2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 
 
 

 
- Поднесено барање за издавање на одобрение за 

градење не ден 30.08.2013г. 
-Издадено Решение за одбивање  

бр.10-61/3 од 23.09.2013г. 
-Поднесен Предлог за раскинување на склучен 

Договор  до ДП примен на ден 18.09.2013г. 
-Доставено мислење од Државно 

правобранителство постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води општина Илинден 
-Поднесено Барање за прдолжување на рок за 

прибавување на одобрение за градење 
-Поднесено Барање за добивање на одобрение за 

градење бр.10-85/1 на ден 10.10.2013г. 
-Поднесено ново Барање за добивање на 
одобрение за градење бр.10-115/1 на ден 

08.11.2013г. 
-Дадено мислење од Министерството за транспорт 

и врски на ден 16.12.2013г. за поведување на 
постапки за раскин на 14 склучени договори 

-издадено Одобрение за градење  
бр.10-115/5 

-Правосилно одобрение за градење на ден 
08.01.2014г. 

13 Славица 
Маневска 

 
ГПбр.1.32 

03-42/6 од 16.01.2012 
Извршена солемнизација на 

ден 18.06.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 28.12.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

Издадено одобрение за градење  со 
број 10-2645/7 од   27.11.2012 г.   

-Правосилно Одобрение за градење 
на ден 15.12.2012г. 

–Рок за изградба на објектот е 
заклучно со 15.12.2018г.   

(6 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 15.12.2014г.  

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Пријавено отпочнување со градба на ден 
10.10.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 

бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, 13/12):                    
„одобрението за градење престанува да важи 

доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 
2 (две) години од денот кога одобрението за 

градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
14 Анета 

Ангеловска 
03-369/12 од 19.03.2012г. 

Извршена солемнизација на 
ден 10.05.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 27.02.2012г. 
 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење до ден  10.02.2013г. 

-Издадено одобрение за градење 
 10-1/6 на 12.02.2013 година 

-Правосилно одобрение за градење 
 на ден 01.03.2013г. 

-Рок за изградба е заклучно со 
01.03.2019г. 

-Поднесен Предлог за раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 18.09.2013 г. 

-Доставено мислење од Државно 
правобранителство постапките за раскинување на 

склучени договори да ги води општина Илинден 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, 18/11, бр.36/11, 13/12, бр.144/12):                    



(6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 01.03.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност  и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
-Дадено мислење од Министерството за транспорт 

и врски на ден 16.12.2013г. за поведување на 
постапки за раскин на 14 склучени договори 

15 Сашко 
Младеновски 

03-42/5 од 16.01.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 18.04.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 28.12.2011г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 18.01.2013г.  

-Рок за изградба е заклучно со 
14.02.2019г.  

(6 години од прибавеното одобрение 
за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 14.02.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Издадено Одобрение за градење број 
 10-31/3 на ден 04.01.2013г. 

-Правосилно Одобрение на ден 14.02.2013 г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 

Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.13/12,, 
бр.144/12,):                    „одобрението за градење 

престанува да важи доколку инвеститорот не почне 
со градба во рок од 2 (две) години од денот кога 
одобрението за градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност“ и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
16 Наташа 

Цикарска 
03-346/13 од 21.03.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 31.08.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден  31.05.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
12.06.2019г. 

 (6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 12.06.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Издадено Одобрение за градење  
број 10-27/9 на ден 30.05.2013г. 

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
12.06.2013 г. 

-Пријавено отпочнување со изградба на ден 
05.07.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12, 

бр.25/13): „одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со градба во 

рок од 2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 



17 Борис 
Станчев 

03-328/11 од 16.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 
Договор на ден 27.07.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден  27.04.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
26.02.2019г. 

( 6 години од правосилноста на  
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со изградба 
заклучно со 26.02.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 

-Издадено Одобрение за градење број 
 10-79/5 на ден 01.02.2013 г.  

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
26.02.2013 г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
18 Дарко Спасиќ 

 
ГП бр.1.40 

03-382/13 од 20.03.2012г. 
Солемнизација на Договор 

на ден 09.07.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со  09.04.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
16.02.2019г.  

 (6 години од правосилноста на  
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 16.02.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 

-Издадено Одобрение за градење број 
 10-114/5 на ден 30.01.2013 г. 

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
16.02.2013г. 

-Пријавено отпочнување со градба на ден 
14.10.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
19 Татајана 

Дејановска 
03-375/15 од 19.03.2012г. 

Извршена солемнизација на 
ден 18.06.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со  18.03.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
28.02.2019г. 

 (6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 28.02.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

 

-Издадено Одобрение за градење број  
10-43/3  на ден 04.02.2013 г.  

-Правосилно Одобрение за градење на ден 
28.02.2013 г. 

-Пријавено отпочнување со градба на ден 
09.10.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12):                    

„одобрението за градење престанува да важи 
доколку инвеститорот не почне со градба во рок од 

2 (две) години од денот кога одобрението за 
градење станало правосилно.  



Во овој случај надлежниот орган кој го издал 
одобрението донесува акт за ништовност“ и истиот 

го доставува до АКН заради бришење на сите 
прибележувања и предбележувања поврзани со 

недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
20 Методија 

Миовски 
03-368/15 од 16.03.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 20.11.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 20.08.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со ден 
06.12.2019г.  

( 6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден 06.12.2015г.  

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Поднесено Барање за одобрение за градење 10-
105/1 на ден 30.10.2013г. 

-Издадено  Одобрение за градење  
бр.10-105/5 на ден 15.11.2013 година 

-Правосилно одобрение за градење на ден 
06.12.2013г. 

21 Катерина 
Младеновска 

03-349/11 од 19.03.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 18.05.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.02.2012г. 

 

A1 семејно 
домување во 
станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 18.02.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
05.05.2019г. 

 (6 години од правосилноста на  
одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 05.05.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Издадено Одобрение за градење број  
10-14/9 на ден 12.04.2013 г. 

-Правосилно одобрение за градење на ден 
05.05.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 од 
Законот за градење (Сл.весник на Р.М. бр.130/09, 
бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.13/12, бр.144/12, 

бр.25/13):                    „одобрението за градење 
престанува да важи доколку инвеститорот не почне 

со градба во рок од 2 (две) години од денот кога 
одобрението за градење станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот орган кој го издал 

одобрението донесува акт за ништовност и истиот 
го доставува до АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  градбата  се гради по 
истекот на рокот од 2 години се смета дека 

градењето е бесправно“. 
-Поднесен Предлог за раскинување на склучен 

Договор  до ДП примен на ден 18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од Државно 

правобранителство постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води општина Илинден 

-Дадено мислење од Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за поведување на 
постапки за раскин на 14 склучени договори 

22 Игор 
Ванчoвски 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 12.09.2012г. 

Број на Договор 03-2070/15 
од 03.10.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на 07.12.2012г. 

А1-Семејно 
домување  

во станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 07.09.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со ден 
10.01.2020г. 

(6 години од правосилноста на 
одобрение за градење) 

-Поднесено Барање за издавање на 
одобрение за градење на ден 

-Поднесно Барање за продолжување на рок за 
прибавување на одобрение за градење 
-Повлечено е Барањето за одобрение  

10-75/1 на ден 28.09.2013г. 
-Издадено Одобрение за градење  

бр.10-119/5 на ден 23.12.2013г. 
-Правосилно одобрение на ден 10.01.2014г. 



 
 
 
 

27.08.2013г. 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со 10.01.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

23 Васко Митев 
 

ГП бр.8.12 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 19.11.2012 

Број на Договор 03-2750/149 
од 04.12.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на 10.01.2013. 

 

А1-Семејно 
домување  

во станбени куќи 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 10.01.2014г.  
-Рок за изградба на објект заклучно со 

ден 21.02.2020г. 
 (6 години од правосилноста на 

одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.02.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Донесено Решение за одбивање 10-41/7 на ден 
18.09.2013г. 

-Поднесено Барање за продолжување на рок на 
ден 08.10.2013г. 

-Поднесено ново Барање за одобрение за градење 
10-15/1 на ден 30.01.2014г. 
-Одобрение за градење  

бр.10-15/5 од 04.02.2014г. 
-Правосилно одобрение за градење на ден 

21.02.2014г. 
24 Венко  

Глигоров 
 

ГП бр.1.26 

Број 03-2966/157 
Склучен на ден 24.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 22.02.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
03.07.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

-Одобрение за градење  
бр.10-95/5 од 15.06.2015г. 

-Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

25 Венко  
Глигоров 

 
ГП бр.1.47 

Број 03-2966/154 
Склучен на ден 24.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 22.02.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
03.07.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

-Одобрение за градење  
бр.10-94/5 од 15.06.2015г. 

-Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

26 Ирена 
Спасовска 

 
ГП бр.1.77 

Број 03-2966/219 
Склучен на ден 27.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 22.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.03.2020г. 
 (6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.03.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-27/1 од 21.02.2014г. 
-Одобрение за градење  

бр.10-27/5 од 04.03.2014г. 
-Правосилно одобрение на ден 21.03.2014г. 

27 Злате 
Давидовски 

 
ГП бр.2.67 

Број 03-2815/106 
Склучен на ден 17.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 22.02.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
26.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-252/5 од 
05.11.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 26.11.2014г. 

28 Душан Чорбиќ 
 

ГП бр.8.16 

Број 03-2750/164 
Склучен на ден 29.11.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 22.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

 со ден 14.03.2020г. 

Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-23/1 на ден 12.02.2014г. 

Барањето е повлечено на ден 13.02.2014г.  
Одобрение за градење  



Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012. 

Б1, В1 и Д3 (6 години од  правосилноста на  
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден 14.03.2016г.  

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

бр.10-24/5 од 24.02.2014г.  
Правосилно одобрение за градење на ден 

14.03.2014г. 

29 ДАЦЕАДИ 
КОМПАНИ 

 
ГП бр.8.20 

Број 03-2750/165 
Склучен на ден 03.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 22.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 08.06.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба  

заклучно со ден 08.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-112/1 од 09.05.2014г. 

-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Одобрение за градење 

бр.10-112/5 од 20.05.2014г. 
Правосилно одбрение на ден 08.06.2014г. 

30 ДАЦЕАДИ 
КОМПАНИ 

 
ГП бр.8.21 

Број 03-2750/156 
Склучен на ден 03.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
22.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 22.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 08.06.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба  

заклучно со ден 08.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-111/1 од 09.05.2014г. 

-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Одобрение за градење 

бр.10-111/5 од 20.05.2014г. 
Правосилно одбрение на ден 08.06.2014г. 

31 Саше 
Тошевски 

 
ГП бр.8.30 

Број 03-2750/172 
Склучен на ден 10.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
30.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 30.02.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
02.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-171/5 од 
09.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 02.08.2014г. 

32 Јован Бубања 
 

ГП бр.8.9 

Број 03-2750/174 
Склучен на ден 12.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
27.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 27.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 28.06.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 28.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-138/1 од 28.05.2014г. 

-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Одобрение за градење 

бр.10-138/5 од 09.06.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 28.06.2014г. 

33 Васко 
Стојковски 

 
ГП бр.2.69 

 

Број 03-2815/107 
Склучен на ден 17.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
27.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 27.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 30.03.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 30.03.2016г.  

Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-39/1 на ден 05.03.2014г. 

 Одобрение за градење 
 бр.10-39/5 од 05.03.2014г. 

Правосилно одобрение за градење на ден 
30.03.2014г. 



( 2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

34 Христовска 
Маријана 

 
ГП бр.1.2 

Број 03-2616/45 
Склучен на ден 26.11.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
27.05.2013 г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 27.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 03.04.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 03.04.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-41/1 на ден 06.03.2014г. 
Има Одобрение за градење 

бр.10-41/5 од 17.03.2014г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

03.04.2014г. 

35 Соња 
Станковска-
Трајчевска 

 
ГП бр.1.9 

Број 03-2616/43 
Склучен на ден 04.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
06.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот  заклучно 

со ден 14.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба  

заклучно со ден 14.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-113/1 од 09.05.2014г. 

-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Одобрение за градење  

бр.10-113/5 од 26.05.2014г.  
Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г.  

36 Антонио 
Димитровски 

 
ГП бр.1.58 

Број 03-2966/185 
Склучен на ден 25.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
06.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 06.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба  

заклучно со ден 05.07.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-143/1 од 02.06.2014г. 

Одобрение за градење  
бр.10-143/5 од 17.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 
 

37 Ангелчо  
Сердарски 

 
ГП бр.8.27 

Број 03-2750/163 
Склучен на ден 03.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
06.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 06.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 02.07.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 02.07.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-46/1 на ден 10.03.2014г. и истото на ден 

10.03.2014г.  
е повлечено 

-Поднесено Барање за одобрение за градење 10-
55/1 на ден 17.03.2014г. 

Заклучок за запирање на постапка 
на ден 25.03.2014г. -Поднесено барање за 

одобрение за градење  
10-77/1 од 03.04.2014г. 

- Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-122/1 од 14.05.2014г. 

- Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-128/1 од 22.05.2014г. 

Заклучок за запирање на постапка 
на ден 22.05.2014г. 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-130/1 26.05.2014 



Одобрение за градење  
бр.10-130/5 од 11.06.2014г. 

правосилно на ден 02.07.2014г. 
38 Стефанија 

Јосифовска 
 

ГП бр.1.53 

Број 03-2966/199 
Склучен на ден 26.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
06.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 06.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 15.02.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 15.02.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 10-
135/1 на ден 17.12.2013г. 
Одобрение за градење  

бр.10-135/5 од 30.01.2014г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

15.02.2014г. 

39 Ружа Антевска 
 

ГП бр.8.11 

Број 03-2750/171 
Склучен на ден 10.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
06.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.03.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
16.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-211/5 од 
29.09.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 16.10.2014г. 

40 Саше 
Трајковски 

 
ГП бр.1.60 

Број 03-2966/151 
Склучен на ден 21.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
07.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 07.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-106/1 од 02.05.2014г. 

-Решение за одбивање  
бр.10-106/5 од 02.05.2014г. 

Одобрение за градење 
 бр.10-106/5 од 02.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 

41 Миле 
Петрески 

 
ГП бр.1.27 

Број 03-2966/203 
Склучен на ден 26.11.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 11.03.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот е 
заклучно со ден 15.04.2020г. 

 (6 години од  правосилноста на  
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба е 
заклучно со ден 15.04.2016г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Поднесено барање за одобрение за градење 
 бр.10-51/1  

на ден 14.03.2014г. 
Има Одобрение за градење 

бр.10-51/5 од 24.03.2014г. 
Правосилно одбрение за градење на ден 

15.04.2014г. 

42 Дина  
Јанакопулу 

 
ГП бр.8.26 

Број 03-2750/152 
Склучен на ден 03.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 11.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно  

со ден 28.03.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 28.03.2016г.  
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-35/1 од 04.03.2014г. 
Одобрение за градење  

бр.10-35/5 од 12.03.2014г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

28.03.2014г. 



43 Ѓоргис 
Јанакопулос 

 
ГП бр.8.28 

Број 03-2750/154 
Склучен на ден 04.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 11.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот  заклучно 

со ден 28.03.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 28.03.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-25/1 од 18.02.2014г. 
Одобрение за градење 

 бр.10-36/5 од 12.03.2014г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

28.03.2014г. 

44 Раде 
Максимовски 

 
ГП бр.2.35 

Број 03-2918/82 
Склучен на ден 24.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 11.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно  

со 01.03.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со 01.03.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрениетоза градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење  
бр.10-143/1 на ден 31.12.2013г. 

Одобрение за градење  
бр.10-143/6 од 10.02.2014г. 

Правосилно одобрение за градење на ден 
01.03.2014г.  

45 Валентина 
Тушевска 

 
ГП бр.2.62 

Број 03-2815/79 
Склучен на ден 07.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 11.03.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението 
за градење 

   Одобрение за  градење бр.10-162/5 од 
16.07.2014г. правосилно одобрение на ден 
06.08.2014г. 

46 Влатко 
Арсовски 

 
ГП бр.8.22 

Број 03-2750/159 
Склучен на ден 04.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
20.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.02.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.02.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење бр.10-3/5 од 06.02.2014г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

23.02.2014г. 

47 Огнен 
Груевски 

 
ГП бр.1.75 

Број 03-2966/230 
Склучен на ден 28.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
20.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.03.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот  
заклучно со ден 21.02.2020г.  

(6 години од  правосилноста на  
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден 21.02.2016г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

Одобрение за градење бр.10-2/5 од 04.02.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 21.02.2014г. 

48 Горазд 
Спировски 

 

Број 03-2966/165 
Склучен на ден 24.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

Одобрение за градење  
бр.10-50/5 од 31.03.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 18.04.2014г. 



ГП бр.1.52 24.06.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 12.12.2012г. 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

со ден 18.04.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 18.04.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
49 Марјан 

Милошевски 
 

ГП бр.2.68 

Број 03-2815/108 
Склучен на ден 17.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
24.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 24.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 27.04.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 27.04.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-65/5 од 10.04.2014г. 

-Правосилно одобрение на ден 27.04.2014г. 

50 Саве 
Савевски 

 
ГП бр.8.18 

Број 03-2750/151 
Склучен на ден 04.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
24.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 24.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.04.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.04.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-61/5 од 04.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.04.2014г. 

51 Горанчо 
Кипријановски 

 
ГП бр.2.42 

Број 03-2918/80 
Склучен на ден 18.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
25.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 25.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со 21.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г.  
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-108/5 од 02.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г.г. 

52 Дејан 
Стојчевски 

 
 

ГП бр.1.66 

Број 03-21/14 
Склучен на ден 26.06.2013г.. 

Солемнизиран на ден 
25.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 22.03.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 22.03.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-32/5 од 06.03.2014г. 

Правосилно на ден 22.03.2014г. 

53 Ќирко 
Трпевски 

 
ГП бр.1.56 

Број 03-21/17 
Склучен на ден 04.01.2013г.. 

Солемнизиран на ден 
28.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 28.03.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2020г. 

Одобрение за градење бр.10-204/5 од 
27.08.2014г. Правосилно одбрение на ден 

18.09.2014г. 



Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

Б1, В1 и Д3 -Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
 
 

54 Горан 
Додевски 

 
ГП бр.2.36 

Број 03-2918/84 
Склучен на ден 24.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
28.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 
 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 28.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 27.04.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 27.04.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-66/5 од 07.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 27.04.2014г. 

55 Далибор 
Ивановски 

 
ГП бр.2.37 

Број 03-2918/72 
Склучен на ден 18.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
25.06.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење заклучно со ден 25.03.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 14.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 14.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-121/5 од 22.05.2014г.  

Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г 

56 Стевчо 
Анастасовски 

 
ГП бр.2.38 

Број 03-2918/75 
Склучен на ден 18.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
01.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 01.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-164/5 од 
18.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

06.08.2014г.  

 
57 

 
Николина 
Поповска 

 
ГП бр.8.10 

 
Број 03-2750/162 

Склучен на ден 30.11.2012г.. 
Солемнизиран на ден 

01.07.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 19.11.2012г. 

 
А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

 
Рок за прибавување на одобрение за 

градење   заклучно со ден 01.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 14.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 14.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

Одобрение за градење 
бр.10-118/5 од  22.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г. 

58 Горан 
Стоилковски 

 
ГП бр.2.25 

Број 03-2918/79 
Склучен на ден 21.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
01.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 01.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 10.05.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

Одобрение за градење  
бр.10-80/5 од 22.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 10.05.2014г. 



заклучно со ден 10.05.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
59 Бобан 

Митевски 
 

ГП бр.2.41 

Број 03-2918/90 
Склучен на ден 25.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
10.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението 

Одобрение за градење бр.10-207/5 од 
10.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 

28.09.2014г. 

60 Беташпед доо 
 

ГП бр.1.37 

Број 03-2966/213 
Склучен на ден 26.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
14.08.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 14.05.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-101/5 од 28.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.2014г. 

61 Беташпед доо 
 

Гп бр.1.38 

Број 03-2966/205 
Склучен на ден 26.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
14.08.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 14.05.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот  заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г.  
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-100/5 од 15.05.214г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.2014г. 

62 Беташпед доо 
 

ГП бр.1.39 

Број 03-2966/207 
Склучен на ден 26.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
14.08.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 14.05.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

 Одобрение за градење 
 бр.10-88/5 од 13.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.2014г. 

63 Беташпед доо 
ГП бр.1.40 

Број 03-2966/209 
Склучен на ден 26.12.2012г.. 

Солемнизиран на ден 
14.08.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 14.05.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-102/5 од 15.05.214г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.2014г. 



64  
Руса 

Стоилковска 
 

ГП бр.1.70 
 

Број 03-21/6 
Склучен на ден 04.01.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-347/5 од 14.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

65  
Јована 

Дамческа 
 

Гп бр.1.28 

Број 03-2966/211 
Склучен на ден 26.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.07.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-112/5 од 29.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 18.07.2015г. 

66  
Билјана 

Вучковска 
 

ГП бр.1.3 

Број 03-106/55 
Склучен на ден 06.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно 

наддавање одржано на ден 
26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.04.2020г. 
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.04.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-60/5 од 04.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.04.2014г. 

67  
Горан Трајчев 

 
ГП бр.1.72 

Број 03-21/10 
Склучен на 08.01.2013г. 
Солемнизиран на ден 

06.09.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
20.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

 
Одобрение за градење бр.10-205/5 од 

02.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 
20.09.2014г. 

68  
Александар 

Цветков 
 

ГП бр.2.39 

Број 03-2918/87 
Склучен на ден 25.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
06.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 05.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден17.07.2020г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од  правосилноста на  одобрението за 

градење за градење 

Одобрение за градење 
10-142/5 од 20.06.2014г. 

Правосилно на ден 17.07.2014г. 

69  
Елизабета 
Блажевска 

 
ГП бр.1.14 

Број 03-106/59 
Склучен на ден 06.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
01.08.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 01.05.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2020г. 
(6 години од прибавување на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-116/5 од 29.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 
 

70  
Филип Стојков 

Број 03-1746/198 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.06.2014г.   

Одобрение за градење 
бр.10-13/5 од 11.02.2015г. 



 
ГП бр.1.33 

Солемнизиран на ден 
10.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од  правосилноста на  одобрението за 

градење 
Рок за отпочнување со градба 

 е 2 години од правосилноста на 
одобрението за градење 

правосилно одобрение на ден 06.03.2015г. 

71  
Зорица 

Пешевска 
 

ГП бр.1.12 

Број 03-106/63 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 28.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 28.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-135/5 од 10.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 28.06.2014г.  

72  
Столе 

Петрушевски 
 

ГП бр.1.55 

Број 03-21/18 
Склучен на ден 07.01.2013г. 

Солемнизиран на ден 
10.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење)  
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 05.07.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-147/5 од 16.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

73  
Драган 

Коцевски 
 

ГП бр.1.51 

Број 03-2966/201 
Склучен на ден 26.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
06.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучносо ден 05.07.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-149/5 од 04.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

74  
Нетам 

 
ГП бр.1.54 

Број 03-2966/197 
Склучен на ден 26.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
10.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 05.07.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-148/5 од 16.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

75  
Данило Мициќ 

 
ГП бр.1.15 

Број 03-106/67 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-107/1 од 02.05.2014г. 

Одобрение за градење  
бр.10-107/5 од 15.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.,2014г. 



јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2012г. 

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
76  

Игор 
Николовски 

 
ГП бр.2.70 

Број 03-106/37 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 
 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 28.06.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба  

заклучно со ден 28.06.2020г. 
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-105//1 од 30.04.2044г. 

-Решение за одбивање  
бр.10-105/5 од 13.05.2014г. 

-Поднесено барање  
бр.10-131/1 од  27.05.2014 
 Одобрение за градење  

бр.10-131/5 од 09.06.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 28.06.2014г. 

77  
Иво 

Цветковски 
 

ГП бр.1.17 

Број 03-106/57 
Склучен на ден 06.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
10.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
13.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Поднесено барање за одобрение за градење 
бр.10-85/1 од 15.04.2014г 
Решение за одбивање 

 бр.10-85/5 од 02.05.2014г. 
Издадено одобрение бр.10-180/5 од 30.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 13.08.2014г. 

78  
Панче 

Трајковски 
 

ГП бр.8.24 
 
 

Број 03-2750/161 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-183/5 од 
17.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г. 

79  
Стојан 

Нацевски 
 

ГП бр.1.43 

Број 03-4746/202 
Склучен на ден 03.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 08.06.2020г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 08.60.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 
 

Има Одобрение за градење  
бр.10-98/5 од 19.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 08.06.2014г. 

80  
Панче 

Трајковски 
 

ГП бр.8.29 

Број 03-2750/153 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-181/5 од 17.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г.  

81  
Љупчо Костов 

 
ГП бр7.15 

Број 03-1933/103 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
10.08.2020г. 

Одобрение за градење бр.10-186/5 од 
24.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 10.08.2014г. 



 Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

Б1, В1 и Д3 -Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
82  

Панче 
Трајковски 

 
ГП бр.8.23 

Број 03-2750/157 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-185/5 од 17.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г. 

83  
Панче 

Трајковски 
 

ГП бр.8.15 
 

Број 03-2750/160 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
 

Одобрение за градење  
бр.10-187/5 од 17.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г. 

84  
Панче 

Трајковски 
 

ГП бр.8.14 
 
 

Број 03-2750/155 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 
 
 

 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за  
градење 

Одобрение за градење  
бр.10-184/5 од 17.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г. 

85  
Игор 

Стаменовски 
 

ГП бр.1.11 

Број 03-106/61 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2014г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-199/5 од 
25.08.2014г. Правосилно одобрение на ден 

18.09.2014г. 

86  
Влатко 

Ангеловски 
 

ГП бр.1.62 

Број 03-1746/188 
Склучен на ден 28.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
12.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 12.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-126/5 од 02.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 
 

87  
Дарко 

Стојковски 
 

ГП бр.1.82 

Број 03-1746/196 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 14.06.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
 бр.10-119/5 од 22.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г. 



ден 14.06.2013г. 
 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден 14.06.2016г. 

( 2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

88  
Наум  

Симоновски 
 

ГП бр.1.59 
 

Број 03-1933/140 
Склучен на ден 05.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2014г.  
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-127/5 од 04.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 
 

Објектот е изграден 

89  
Лазар Пепа 

 
ГП бр.1.31 

 

Број 03-1810/117 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 05.07.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-153/5 од 18.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

90  
Елена 

Митреска 
 

ГП бр.1.76 
 

Број 03-1746/194 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
13.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-193/5 од 
31.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 13.08.2014г. 

91  
Виктор 

Тасовски 
 

ГП бр.1.35 
 
 

Број 03-1746/225 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.05.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.05.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

 
Има Одобрение за градење 

бр.10-97/5 од 06.05.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 23.05.2014г. 

 
92 

 
Миле 

Томулески 
 

ГП бр.8.3 
 
 

Број 03-1810/123 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-161/5 од 
21.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

06.08.2014г. 



 
93 

 
Маја Тасовска-

Трајковиќ 
 

ГП бр.1.34 
 

Број 03-1746/213 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.05.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.05.2016г. 
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Има Одобрение за градење  
бр.10-94/5 од 06.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.05.2014г. 

94  
Сашо 

Ѓорѓевиќ 
 

ГП бр.1.23 
 

Број 03-1810/126 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.04.2020г. 
(6 години од прибавување на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.05.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Има Одобрение за градење 
бр.10-93/5 од 06.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.04.2014г. 

95  
Јерко 

Тасовски 
 

ГП бр.1.36 
 

Број 03-1746/227 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот  заклучно 

со ден 11.05.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба заклоно 

со ден 11.05.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-84/5 од 25.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 11.05.2014г. 
 
 

96  
Зоран 

Стевковиќ 
 

ГП бр.7.37 
 
 

Број 03-2008/132 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.09.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
17.07.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението 
за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-151/5 од 24.06.2014г. 

Правосилно на ден 17.07.2014г. 

97  
Алекса 

Стоименовски 
 

ГП бр.1.48 
 

Број 03-21/16 
Склучен на ден 08.01.2013г. 

Солемнизиран на ден 
23.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 23.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-270/5 од 
24.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

98  
Александар 
Јаначкоски 

 
ГП бр.8.4 

Број 03-1810/114 
Склучен на ден 15.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
24.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 

Одобрение за градење бр.10-240/5 од 
08.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 24.10.2014г. 



 јавно наддавање одржано на 
ден 24.06.2013г. 

 
 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

 

99  
 

Емил 
Јанковски 

 
ГП бр.2.40 

 

Број 08—1933/106 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
02.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-170/5 од 
16.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

02.08.2014г. 

100  
Ване 

Митровски 
 

ГП бр.8.1 
 

Број 03-1810/129 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
23.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-233/5 од 
01.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.10.2014г. 

101  
ДПУТ на 

големо и мало 
АЕР СПАСОВ 

SВЕЗДАН 
 

ГП бр.1.21 
 

Број 03-106/47 
Склучен на ден 03.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-272/5 од 
22.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

102  
Стојан 

Прчоски 
 

ГП бр.2.71 
 
 

Број 08-106/39 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г. 
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-125/5 од  04.06.2014г. 

Правосилно на ден 21.06.2014г. 

103  
Дејан 

Трајковски 
 

ГП бр.1.42 
 

Број 03-1746/186 
Склучен на ден 02.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
17.07.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-158/5 од 26.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 17.07.2014г. 

104  
Викторија 

Тодоровска 
 

ГП бр.1.19 

Број 08-106/45 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
07.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 

Одобрение за градење 
 бр.10-308/5 од 05.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 07.01.2015г. 



јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2012г. 

 

години од правосилноста на 
одобрението 
за градење 

105  
Николовски 
Мирослав 

 
ГП бр.1.81 

 

Број 03-1746/200 
Склучен на ден 28.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.06.2020г.  
6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-128/5 од 02.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 

106  
Крстевска 
Николина 

 
ГП бр.8.2 

 

Број 03-1810/108 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 21.05.2020г. 
 (6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.05.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-62/5 од 29.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.05.2014г. 

107  
Ѓорѓиевски 

Ѓокица 
 

ГП бр.1.73 
 

Број 03-1933/113 
Склучен на ден 26.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
02.08.2014г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението 
за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-169/5 од 11.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 02.08.2014г. 

108  
Кочишки 
Бошко 

 
ГП бр.1.25 

 
 

Број 03-1810/110 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 16.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
10.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-159/5 од 
23.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

10.08.2014г. 

109  
Дојчиновски 

Јовица 
 

ГП бр.1.32 
 

Број 08-1810/106 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 13.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
13.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Издадено одобрение за градење бр.10-196/5 од 
30.07.2014г. Правосилно на ден 13.08.2014г. 

110  
Колева Соња 

 
ГП бр.7.14 

 
 

Број 03-1933/124 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
25.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

Одобрение за градење бр.10-271/5 од 
24.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 



ден 09.07.2013г. одобрението за градење 

111  
Филиповски 

Филип 
 

ГП бр.7.32 
 
 

Број 03-1933/111 
Склучен на ден 26.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
17.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 17.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од  правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-62/7 од 25.05.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 10.06.2016г. 

112  
Илоска 

Александра 
 

ГП бр.2.14 
 

Број 03-1933/115 
Склучен на ден 26.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 
 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 16.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 22.05.2020г. 
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 22.05.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-81/5 од 02.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 22.05.2014г. 

113  
Србова 
Марица 

 
ГП бр.1.24 

 
 

Број 03-1810/120 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
21.09.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-157/5 од 31.08.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.09.2015г. 

114  
Радојков Саше 

 
ГП бр.6.27 

 

Број 03-2132/162 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-166/5 од 24.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 11.08.2014г. 

115  
Кузмановски 

Горан 
 

ГП бр.1.64 
 

Број 03-1746/190 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
19.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 19.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-256/5 од 
22.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

116  
Денковиќ 

Марјан 
 

ГП бр.2.22 
 

Број 03-2132/175 
Склучен на ден 19.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
25.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
13.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-189/5 од 
24.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 13.08.2014г 



117  
Ненат 

Груевски 
 

ГП бр.1.63 
 

Број 03-1746/127 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
17.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 17.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот е 
заклучно со 27.04.2020г.  

(6 години од  правосилноста на  
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со ден 27.04.2016г.  

 (2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-58/5 од 09.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 27.04.2014г. 

118  
Зафировска 

Весна 
 

ГП бр.8.6 
 

Број 03-1810/112 
Склучен на ден 04.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
05.06.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-54/5 од 
12.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 

119  
Кузмановски 

Ненад 
 

ГП бр.7.35 
 

Број 03-1933/142 
Склучен на ден 05.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
20.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 20.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-215/5 од 
10.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 

28.09.2014г. 

120  
Мишева 
Сузица 

 
ГП бр.7.13 

 

Број 03-1933/141 
Склучен на ден 05.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 24.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно  

со ден 21.06.2020г.   
(6 години од  правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-124/5 од 02.06.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 

121  
Викторија 

Симоновиќ 
 

ГП бр.2.65 
 

Број 03-2815/111 
Склучен на ден 18.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
30.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
29.01.2022г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-268/5 од 
12.01.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 29.01.2016г. 

122  
Миле Тасев 

 
ГП бр.7.17 

 

Број 03-1933/127 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
26.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-280/5 од 
14.11.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 26.11.2014г. 

123  
Зоран 

Шоповски 

Број 03-2054/185 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 

Одобрение за  градење бр.10-201/5 од 
25.08.2014г. Правoсилно одобрение на ден 

18.09.2014г. 



 
ГП бр.6.57 

 

30.09.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 22.07.2013г. 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

18.09.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

124 Антонио 
Димитровски 

 
ГП бр.1.61 

Број 03-1746/223 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 09.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
02.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-172/5 од 14.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 02.08.2014г. 

125 Мирослав 
Цветковски 

 
ГП бр.1.13 

Број 03-1746/215 
Склучен на ден 08.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 09.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
16.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-224/5 од 
26.09.2014г. 

Правосилно одобрение за градење на ден 
16.10.2014г.   

126 Анита 
Тимовска 

Јовановска 
 

ГП бр.1.50 

Број 03-21/31 
Склучен на ден 31.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 09.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.06.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-87/5 од 08.06.2015г. 
Правосилно одобрение за градење на ден 

28.06.2015г.   

127  
Гоце Игновски 

 
ГП бр.7.27 

Број 03-2054/215 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
03.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 03.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од  правосилноста на  одобрението за 

градење  
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
 

Нема Одобрение за градење 
 

128  
Игорче 

Ристовски 
 

ГП бр.2.15 
 

Број 03-2008/48 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 08.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-206/5 од 
27.08.2014г. Правосилно одобрение на ден 

18.09.2014г. 

129  
Јована 

Дамческа 
 

ГП бр.1.29 
 

Број 03-2966/232 
Склучен на ден 31.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
23.07.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-88/5 од 12.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 23.07.2015г. 

130 Роберт 
Малезански 

 

Број 03-2132/165 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 10.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 

Одобрение за градење бр.10-269/5 од 
27.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 



ГП бр.6.30 10.10.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 26.07.2013г. 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

12.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

131 Панов 
Божидар 

 
ГП бр.3.29 

Број 03-2132/138 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 09.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-198/5 од 
27.08.2014г. Правосилно одобрние на ден 

18.09.2014г. 

132 Игор 
Станковски 

 
ГП бр.7.33 

Број 03-1933/139 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 09.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
05.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Издадено одобрение за градење бр.10-243/5 од 
15.10.2014г. 

Правосилно на ден 05.11.2014г. 

133 Гоцевски 
Љупчо 

 
ГП бр.6.53 

Број 03-2054/209 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 08.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

14.06.2020г. 
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 14.06.2016г.  
(2 години од правосилноста  
на одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-117/5 од 22.04.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г. 

134 Стипцаров 
Борис 

 
ГП бр.6.52 

Број 03-2054/203 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
04.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 04.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
05.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-229/5 од 
18.09.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 05.10.2014г. 

135 Стипцарова 
Оливера 

(Спировска 
Симона) 

 
ГП бр.7.39 

Број 03-2054/221 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
04.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 04.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
16.08.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-135/5 од 
28.07.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 16.08.2015г. 

136 Крстева 
Јулија 

 
ГП бр.7.18 

Број 03-1933/130 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
02.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 02.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
23.10.2014г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-236/5 од 
03.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.10.2014г. 

137 Крстева Број 03-1933/133 А1-домување во -Рок за прибавување на одобрение за Одобрение за градење бр.10-237/5 од 



Јулија 
 

ГП бр.7.19 

Склучен на ден 30.07.2013г. 
Солемнизиран на ден 

02.10.2013г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 09.07.2013г. 

станбени куќи со 
компатибилни 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

градење   заклучно со ден 02.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

23.10.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

03.10.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 23.10.2014г. 

138 Крстева 
Јулија 

 
ГП бр.7.31 

Број 03-1933/136 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
02.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 02.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
23.10.2014г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-238/5 од 
03.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.10.2014г. 

139 Предарски 
Сашо 

 
ГП бр.6.4 

Број 03-2054/182 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
23.09.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 09.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 23.06.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-254/5 од 
21.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

140 Талески 
Јовица 

 
ГП бр.8.13 

Број 03-1333/4 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 08.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-274/5 од 
22.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

141 Цветанов 
Милчо 

 
ГП бр.1.5 

Број 03-106/73 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден  
26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
 

Нема Одобрение за градење 

142 Васко 
Јовановски 

 
ГП бр.3.30 

Број 03-2132/156 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г. 
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 05.07.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-140/5  

од 17.06.2014г.  
правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

143 Ленче Јачева 
 

ГП бр.6.35 

Број 03-2132/207 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-319/5  

од 23.12.2014г.  
правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 



ден 26.07.2013г. одобрението за градење 

144 Ленче Јачева 
 

ГП бр.6.33 

Број 03-2132/204 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-326/5  

од 23.12.2014г.  
правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

145 Еленорка 
Додевска 

 
Гп бр.7.12 

Број 03-2008/126 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 18.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
24.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-244/5 од 
07.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 24.10.2014г. 

146 
 

Андреј Костов 
 

ГП бр.1.22 

Број 03-106/51 
Склучен на ден 03.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
21.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
14.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-276/5 од 
28.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.11.2014г. 

147 
 

Емил 
Јакимовски 

 
ГП бр.1.7 

Број 03-106/65 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
21.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
24.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-245/5 од 
08.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 24.10.2014г. 

148 Жарко 
Радовиќ 

 
ГП бр.1.6 

Број 03-106/71 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
25.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
13.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-176/5 од 
24.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

13.08.2014г. 
 

149 
 

Виолета 
Петковска 

 
ГП бр.1.16 

Број 03-1746/192 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
25.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

 
Одобрение за градење бр.10-203/5 од 

27.08.2014г. Правосилно одобрение на ден 
18.09.2014г. 

150  
Богдан 

Георгевски 
 

ГП бр.1.10 

Број 03-2616/44 
Склучен на ден 04.04.2012г. 

Солемнизиран на ден 
30.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
20.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-200/5 од 
03.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 

20.09.2014г. 



151 Трајче 
Дренковски 

 
ГП бр.2.32 

Број 03-2918/94 
Склучен на ден 26.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 11.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
20.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-258/5 од 
30.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 20.11.2014г. 

152 Радмила 
Беличева 

 
ГП бр.1.45 

Број 03-2966/167 
Склучен на ден 24.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
30.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-340/5 од 09.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 30.01.2015г. 

153 
 

Диме 
Ѓорѓиевски 

 
ГП бр.1.57 

Број 03-21/29 
Склучен на ден 31.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 30.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.06.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-58/5 од 08.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 28.06.2015г. 

154 Олга 
Трајковска-

Маниќ 
 

ГП бр.2.17 

Број 03-2008/117 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 22.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
30.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-346/5 од 13.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 30.01.2015г. 

155 Олга 
Трајковска-

Маниќ 
 

ГП бр.2.48 

Број 03-2008/114 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 22.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
30.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-345/5 од 13.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 30.01.2015г. 

156 Карпузовски 
Александар 

 
ГП бр.7.8 

Број 03-2008/154 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
21.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 23.05.2020г. 
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 23.05.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-96/5 од 06.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 23.05.2014г. 

157 Илиевски Гоце 
 

ГП бр.2.52 

Број 03-2132/135 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 22.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 14.06.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-115/5 од 22.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.06.2014г.  



ден 26.07.2013г. 
 

-Рок за отпочнување со градба  
заклучно со ден 14.06.2016г. 

 (2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

158 Игор 
Николовски 

 
ГП бр.2.23 

Број 03-2132/225 
Склучен на ден 10.09.2013г. 

Солемнизиран на ден 
21.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
05.07.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-141/5 од 17.06.2014г. 

Правосилно на ден 05.07.2014г. 

159 Василевска 
Александра 

 
ГП бр.1.80 

Број 03-1746/124 
Склучен на ден 26.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
25.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.06.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 25.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

160 Далибор 
Бојковски 

 
ГП бр.1.4 

Број 03-2616/46 
Склучен на ден 23.11.2012г. 

Солемнизиран на ден 
21.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.11.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 03.05.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 03.05.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

-Одобрение за градење 
бр.10-73/5 од 17.04.2014г. 

-Правосилно одобрение на ден 03.05.2014г. 

161 Далибор 
Бојковски 

 
ГП бр.8.17 

Број 03-2750/150 
Склучен на ден 03.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
21.05.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 19.11.2012г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.02.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 08.06.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 08.06.2016г.  
( 2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-110/1 од 21.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 08.06.2014г. 

162 Солар Спектар 
 

ГП бр.2.21 

Број 03-2132/195 
Склучен на ден 19.08.2012г. 

Солемнизиран на ден 
21.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 21.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-221/5 од 
23.09.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 11.10.2014г. 

163 Петровиќ 
Јовица 

 
ГП бр.7.10 

Број 03-2008/129 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 

Одобрение за градење 
бр.10-330/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 



јавно наддавање одржано на 
ден 16.07.2013г. 

 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
164 Петровиќ 

Јовица 
 

ГП бр.7.9 

Број 03-2008/111 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-329/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

165 Петровиќ 
Јовица 

 
ГП бр.7.24 

Број 03-2008/123 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-331/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

166 Петровиќ 
Јовица 

 
ГП бр.7.29 

Број 03-2008/120 
Склучен на ден 30.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-333/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

167 Петровиќ 
Лидија 

 
ГП бр.7.38 

Број 03-2054/218 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-334/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

168 Петровиќ 
Лидија 

 
ГП бр.7.6 

Број 03-2054/212 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 22.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-332/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

169 Насковски 
Игор 

 
ГП бр.3.25 

Број 03-2132/150 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-219/5 од 
11.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 

28.09.2014г. 



170 Насковски 
Игор 

 
ГП бр.3.26 

Број 03-2132/147 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
 

Нема Одобрение за градење 

171 Тошевска 
Даца 

 
Гп бр.7.22 

Број 03-2008/157 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-322/5  

од 23.12.2014г.  
правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

172 Насковски 
Игор 

 
ГП бр.3.28 

Број 03-2132/54 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-325/5 од 23.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

173 Насковски 
Игор 

 
ГП бр.3.24 

Број 03-2132/54 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 29.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-328/5 од 23.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

174 Велковски 
Огнен 

 
ГП бр.3.27 

Број 03-2132/140 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
03.10.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 03.07.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-182/5 од 18.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 06.08.2014г.  

175 Тони 
Лавајковиќ 

 
ГП бр.1.46 

Број 03-21/35 
Склучен на ден 03.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.11.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 06.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-320/5 од 23.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

176 Милчо 
Цветанов 

 
ГП бр.2.31 

Број 03-106/53 
Склучен на ден 03.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2013г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење   заклучно со ден 31.04.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
14.10.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-162/5 од 15.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 



177 Николчо Тасев 
ГП бр.6.32 

Број 03-2132/171 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
07.11.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-194/5 од 
20.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 07.11.2015г. 
 

178 Оливер 
Алексовски 
ГП бр.3.35 

Број 03-2362/110 
Склучен на ден 24.09.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
24.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-242/5 од 
07.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 24.10.2014г. 
 

179 Владимир 
Китановски 
ГП бр.1.79 

Број 03-1746/219 
Склучен на ден 10.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-42/5  

од 20.04.2015г.  
правосилно одобрение на ден 10.05.2015г. 

180 Ненат Нацев 
ГП бр.1.78 

Број 03-1746/221 
Склучен на ден 10.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
06.06.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-36/5  

од 14.05.2015г.  
правосилно одобрение на ден 06.06.2015г. 

181 Гордана 
Додевска 
ГП бр.6.31 

Број 03-2132/168 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
07.11.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-195/5  

од 20.10.2015г.  
правосилно одобрение на ден 07.11.2015г. 

182 Горан Стојев 
ГП бр.3.33 

Број 03-2362/139 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
02.08.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-179/5 од 
14.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 02.08.2014г. 

183 Коста 
Јанаковски 

 
ГП бр.1.71 

Број 03-21/8 
Склучен на ден 08.01.2013г. 

Солемнизиран на ден 
14.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 14.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
14.12.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-291/5 од 
26.11.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.12.2014г. 



184 Дејан 
Јакимовски 

 
ГП бр.2.61 

Број 03-106/49 
Склучен на ден 03.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
11.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 11.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
18.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-195/5 од 
25.08.2014г. Правосилно одобрение на ден 

18.09.2014г. 

185  
Јане Ќука 

 
ГП бр.7.21 

Број 03-2008/163 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 08.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
31.10.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-171/5 од 
13.10.2015г. Правосилно одобрение на ден 

31.10.2015г. 

186  
Јане Ќука 

 
ГП бр.7.20 

Број 03-2008/160 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 08.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
03.07.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-89/5 од 12.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

187 Роза 
Китановска 

 
ГП бр.2.51 

Број 03-2132/210 
Склучен на ден 23.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
11.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 11.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-344/5 од 
05.02.2015г. Правосилно одобрение на ден 

26.02.2015г. 

188 Кристина 
Митковска 

 
ГП бр.3.43 

Број 03-2362/141 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
19.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 19.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-318/5 од 25.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

189 Костадинка 
Лазарова 

 
ГП бр.3.38 

Број 03-2008/111 
Склучен на ден 24.09.2013г. 

Солемнизиран на ден 
19.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09..2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 19.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 05.07.2020г. 
 (6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 05.07.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-150/5 од 17.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2014г. 

190 Лиле 
Давидовска 

 
ГП бр.6.56 

Број 03-2054/188 
Склучен на ден 06.08..2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
28.09.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 

Одобрение за градење бр.10-209/5 од 
09.09.2014г. Правосилно одобрение на ден 

28.09.2014г. 



на јавно наддавање одржано 
на ден 22.07..2013г. 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

191  
Сузана 

 Ѓорѓиевска 
 

ГП бр.8.19 

Број 03-2054/191 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 07.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 04.06.2020г. 
 (6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 04.06.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
 бр.10-95/5 од 13.05.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 04.06.2014г.  

192 Данчо Видов 
 

ГП бр.2.63 

Број 03-2815/101  
Склучен на ден 14.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
01.07.2013г. Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 01.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Нема Одобрение за градење 

193 Данчо Видов 
 

ГП бр.2.64 

Број 03-2815/98 
Склучен на ден 14.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
01.07.2013г. Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 01.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
-Доставено Известување за рок за прибавување на 
одобрение за градење и за плаќање на договорна 

казна 
Нема Одобрение за градење 

194  
Љупчо 

Мијајлевски 
 

ГП бр.7.23 
 

Број 03-2008/166 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
28.11.2013г. Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 28.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
21.12.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-290/5 од 01.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 21.12.2014г. 

195  
Катерина 

Станковска 
 

ГП бр.8.5 

Број 03-1810/130 
Склучен на ден 24.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.11.2013г.  

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 29.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-321/5 од 23.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

196  
Сузана 

Василевска 
 

ГП бр.1.18 

Број 03-106/69 
Склучен на ден 07.06.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 05.08.2015г. 

-продолжен   
-Рок за  изградба на објектот 

05.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-43/5 од 
08.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 



197  
Ашим 

Зекировски 
 

ГП бр.1.20 

Број 03-106/43 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
08.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 05.08.2015г.- 

продолжен   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-34/5 од 
27.04.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 28.05.2015г. 

198  
Богдан 

Георгиевски 
 

ГП бр.1.44 

Број 03-1746/229 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 14.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 29.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Издадено одобрение за градење бр.10-253/5 од 
08.09.2014г. 

Правосилно на ден 05.11.2014г. 

199  
Деан 

Спасовски 
 

ГП бр.6.43 

Број 03-2567/148 
Склучен на ден 28.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 29.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
11.01.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-314/5 од 25.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

200  
ТИНГ Дооел 

Кочани 
 

ГП бр.2.55 
 

Број 03-2815/89 
Склучен на ден 12.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-353/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

201  
ТИНГ ИНОКС 
Дооел Кочани 

 
ГП бр.2.58 

 

Број 03-2815/95 
Склучен на ден 13.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-349/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

202  
ТИНГ ИНОКС 
Дооел Кочани 

 
ГП бр.2.56 

 

Број 03-2815/99 
Склучен на ден 14.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-348/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

203  
ТИНГ ИНОКС 
Дооел Кочани 

 
ГП бр.2.26 

 

Број 03-2815/110 
Склучен на ден 18.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

Одобрение за градење 
 бр.10-342/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 



на ден 23.11.2013г. одобрението за градење 

204  
ТИНГ Дооел 

Кочани 
 

ГП бр.2.59 
 

Број 03-2815/94 
Склучен на ден 12.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-351/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

205  
ТИНГ-ИНОКС  
Дооел Кочани 

 
ГП бр.2.60 

 

Број 03-2815/97 
Склучен на ден 13.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-350/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

206  
ТИНГ Дооел 

Кочани 
 

ГП бр.2.57 
 

Број 03-2815/96 
Склучен на ден 13.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   

-Рок за  изградба на објектот 
08.02.2021г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-354/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

207  
ТИНГ Дооел 

Кочани 
 

ГП бр.2.27 
 

Број 03-2815/88 
Склучен на ден 12.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение за 
градење  заклучно со ден 20.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-355/5 од 22.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

208  
Елена 

Аврамовска 
 

ГП бр.1.8 
 

Број 03-2616/142 
Склучен на ден 04.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
06.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Издадено одобрение за градење бр.10-241/5 од 
15.10.2014г. 

Правосилно одобрение за градење на ден 
05.11.2014г. 

209 Даниел 
Ѓорѓески 

 
ГП бр.3.36 

Број 03-2362/152 
Склучен на ден 07.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-260/5 од 
21.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

210  
Александар 

Петков 

Број 03-2567/410 
Склучен на ден 24.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

04.09.2014г.   

Одобрение за градење бр.10-277/5 од 
30.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 20.11.2014г. 



 
ГП бр.6.40 

 

04.12.2013г. 
Земјиштето отуѓено по пат 

на јавно наддавање одржано 
на ден 08.10.2013г. 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

-Рок за  изградба на објектот 
20.11.2020г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
211  

Моне Стојков 
 

ГП бр.3.44 
 

Број 03-2362/137 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
05.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-251/5 од 
27.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

212  
Ирена 

Петрушевска 
 

(Мите 
Наковски) 

 
Гп бр.1.74 

 
 

Број 03-21/12 
Склучен на ден 03.01.2013г. 

Солемнизиран на ден 
03.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

03.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

27.03.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-24/7 од 10.03.2016г. 
Правосилно одобрение на ден 27.03.2016г. 

213  
Момчило 

Ристиќ 
 

ГП бр.1.49 
 
 

Број 03-21/32 
Склучен на ден 31.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
02.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

02.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

14.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-246/5 од 
28.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 14.11.2014г. 

214  
Емилија 

Богоевска 
 

ГП бр.3.41 
 

Број 03-2362/136 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.02.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-251/6 од 
26.01.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 12.02.2016г. 

215  
Зоран 

Димитровски 
 

ГП бр.3.42 
 

Број 03-2362/140 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

30.01.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-343/5 од 09.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 30.01.2015г. 

216  
Јасминка 
Раковиќ 

 

Број 03-2815/81 
Склучен на ден 07.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.12.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

13.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

Одобрение за градење 
 бр.10-339/5 од 23.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 12.02.2015г. 



ГП бр.1.1 
 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.11.2012г. 

Б1, В1 и Д3 12.02.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

217  
Гоце 

Стаменковски 
 

ГП бр.3.8 
 

Број 03-2666/75 
Склучен на ден 06.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
11.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

10.08.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-188/5 од 
23.07.2014г. Правосилно одобрение на ден 

10.08.2014г. 

218  
ТУ Бротхерс 

 
ГП бр.3.40 

 

Број 03-2362/51 
Склучен на ден 03.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

20.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-261/5 од 
29.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 20.11.2014г. 

219  
Саше 

Тошевски 
 

ГП бр.6.34 
 

Број 03-2132/229 
Склучен на ден 23.09.2013г. 

Солемнизиран на ден 
06.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

11.01.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-323/5 од 23.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 11.01.2015г. 

220  
Звонко 

Крстевски 
 

ГП бр.6.39 
 

Број 03-2567/134 
Склучен на ден 22.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-324/5 од 22.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 08.01.2015г. 

221 ДПУТ на 
големо и мало 
АЕР СПАСОВ 

SВЕЗДАН 
 

ГП бр.1.30 
 

Број 03-1810/104 
Склучен на ден 12.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.09.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 24.06.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.06.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

20.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-279/5 од 
30.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 20.11.2014г. 

222  
Александар 
Грамбозов 

 
ГП бр.1.65 

 

Број 03-1746/217 
Склучен на ден 05.07.2013г. 

Солемнизиран на ден 
14.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

14.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.10.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

Одобрение за градење бр.10-223/5 од 
17.09.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 05.10.2014г.  



на ден 14.06.2013г. години од правосилноста на 
одобрението за градење 

223  
Бране 

Петровски 
(Даниел 

Маринковски) 
 

ГП бр.3.10 

Број 03-2666/94 
Склучен на ден 18.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-61/5 од 
27.04.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 

224  
Бране 

Петровски 
 

ГП бр.3.12 
 
 

Број 03-2666/72 
Склучен на ден 06.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

02.08.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-163/5 од 15.07.2014г. 

Правосилно на ден 02.08.2014г. 

225  
Ненад 

Јаневски 
 

ГП бр.2.5 
 
 

Број 03-2718/77 
Склучен на ден 25.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

22.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 03.05.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 03.05.2016г.  
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-69/5 од 15.04.2014г. 

-Правосилно одобрение на ден 03.05.2014г. 

226  
Ненад 

Јаневски 
 

ГП бр.2.4 
 
 

Број 03-2718/76 
Склучен на ден 25.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

22.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 03.05.2020г. 
 (6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 03.05.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-70/5 од 15.04.2014г. 

-Правосилно одобрение на ден 03.05.2014г. 

227  
Дарко 

Саракинов 
 

ГП бр.6.29 
 

Број 03-2132/98 
Склучен на ден 20.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
09.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

228  
Даниела 

Број 03-2666/69 
Склучен на ден 05.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

Одобрение за градење бр.10-90/5 од 12.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 



Панајотовиќ 
 

Гп бр.3.9 
 

Солемнизиран на ден 
20.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

20.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

229  
Даме 

Коруновски 
 

Гп бр.6.37 

Број 03-2054/200 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

06.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-59/5 од 14.05.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 06.06.2015г. 

230  
 

Борка 
Петревска 

 
Гп бр.3.37 

Број 03-2362/143 
Склучен на ден 02.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

10.05.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-40/5 од 22.04.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 10.05.2015г. 

231  
Снежана 
Додевска 

 
ГП бр.2.8 

Број 03-2718/78 
Склучен на ден 18.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
15.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

15.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

06.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Издадено одобрение за градење бр.10-232/5 од 
20.10.2014г. 

Правосилно на ден 06.11.2014г. 

232  
 

Страшко 
Стаменковски 

 
ГП бр.2.9 

Број 03-2718/56 
Склучен на ден 06.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

10.08.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-190/5 од 
23.07.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 10.08.2014г.  

233  
 

Валентина 
Талеска 

 
ГП бр.2.54 

Број 03-2567/147 
Склучен на ден 28.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
26.12.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

26.09.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно 

со ден 02.07.2020г. 
 (6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 02.07.2016г.  
 (2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење  
бр.10-137/5 од 11.06.2014г. 

правосилно одобрение на ден 02.07.2014г. 

234  
Руменка 

Број 03-3055/89 
Склучен на ден 12.12.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

Одобрение за градење бр.10-214/5 од 
29.09.2014г. 



Дејанова 
 

ГП бр.3.46 
 

Солемнизиран на ден 
31.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

31.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

16.10.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Правосилно одобрение на ден 16.10.2014г.  

235  
Зоран 

Илиевски 
 

ГП бр.3.16 
 
 

Број 03-3055/94 
Склучен на ден 17.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-259/5 од 
21.10.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 12.11.2014г. 

236  
Љупчо 

Мијајлевски 
 

ГП бр.6.51 
 
 

Број 03-2054/206 
Склучен на ден 13.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

13.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-98/5 од 05.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

237  
Драгорад 
Урошевиќ 

 
ГП бр.3.13 

 
 

Број 03-2666/95 
Склучен на ден 18.11..2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

238  
Горан 

Стаменковски 
(Венера 

Каранфилова) 
 

ГП бр.3.48 

Број 03-3055/118 
Склучен на ден 23.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-73/6 од 03.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

239  
Ѓорѓиевска 
Далиборка 

 
ГП бр.2.18 

 
 

Број 03-2718/70 
Склучен на ден 28.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.01.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

28.10.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

11.10.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-226/5 од 
18.09.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 11.10.2014г. 

240  
Орце 

Стојковски 
 

Број 03-2054/194 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
12.12.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

17.07.2020г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 

. 
Одобрение за градење 

бр.10-156/5 од 25.06.2014г. 
правосилно на ден 17.07.2014г. 



ГП бр.7.7 
 
 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

Б1, В1 и Д3 од правосилноста на  одобрението за 
градење 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
241  

Ивица 
Трипуновски 

 
ГП бр.2.66 

 

Број 03-2815/80 
Склучен на ден 07.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
19.07.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

19.04.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот заклучно  

со ден 21.06.2020г.  
(6 години од правосилноста на  

одобрението за градење) 
-Рок за отпочнување со градба 

заклучно со ден 21.06.2016г. 
(2 години од правосилноста на 

одобрението за градење) 

Одобрение за градење 
бр.10-103/5 од 

03.06.2014г. 
Правосилно одобрение на ден 21.06.2014г. 

242 Гордана 
Каракашевска 

 
ГП бр.2.72 

 

Број 03-3815/100  
Склучен на ден 14.12.2012г. 

Солемнизиран на ден 
05.09.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.11.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.06.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

243 Елена Јанева 
Димова 

 
ГП бр.2.73 

Број 08-106/41 
Склучен на ден 20.05.2013г. 

Солемнизиран на ден 
05.08.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.12.2012г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.05.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

21.10.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-174/5 од 

30.09.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 21.10.2015г. 

244 Драган 
Кузмановски 

 
ГП бр.2.16 

Број 03-2008/151 
Склучен на ден 06.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
23.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-56/5 од 
29.04.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 

245 Саше 
Младеновски 

 
ГП бр.7.30 

Број 03-2008/169 
Склучен на ден 12.03.2013г. 

Солемнизиран на ден 
11.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 16.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.04.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-27/5 од 
23.03.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 12.04.2015г. 

246 
 

Ристо 
Соломанов 

Број 03-2008/172 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

Одобрение за градење 
бр.10-66/8 од 



 
ГП бр.7.36 

Солемнизиран на ден 
06.03.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 16.07.2013г. 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

06.12.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

04.07.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

16.06.2016г. 
Правосилно одобрение на ден 04.07.2016г. 

247 Линк Медиа 
Плус 

 
ГП бр.6.1 

Број 03-2054/253 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

08.08.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-141/5 од 

22.07.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 08.08.2015г. 

248 Линк Медиа 
Плус 

 
ГП бр.6.2 

Број 03-2054/256 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
03.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

03.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.05.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-48/7 од 
18.04.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 05.05.2016г. 

249 Линк Медиа 
Плус 

 
ГП бр.6.3 

Број 03-2054/250 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
17.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

17.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.05.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-47/7 од 
18.04.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 05.05.2016г. 

250 Линк Медиа 
Плус 

 
ГП бр.6.5 

Број 03-2054/247 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

08.08.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-143/5 од 

22.07.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 08.08.2015г. 

251 Меркатус фвс 
 

ГП бр.7.4 

Број 03-2054/238 
Склучен на ден 19.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
10.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-85/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

252 Габриела 
Филиповска 

 
ГП бр.7.25 

Број 03-2054/197 
Склучен на ден 12.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
11.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.06.2021г. 

Одобрение за градење 
бр.10-65/5 од 
18.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 



на јавно наддавање одржано 
на ден 22.07.2013г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
253 Спасена 

Ѓоргиевска 
 

ГП бр.7.5 

Број 03-2054/191 
Склучен на ден 06.18.2013г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2013г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

07.08.2014г.   
-Рок за  изградба на објектот 

06.11.2020г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-247/5 од 
20.10.2014г. 

Правосилно на ден 06.11.2014г. 

254 Меркатус фвс 
 

ГП бр.7.40 

Број 03-2054/241 
Склучен на ден 19.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-84/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

255 Меркатус фвс 
 

ГП бр.7.26 

Број 03-2054/244 
Склучен на ден 19.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
10.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 22.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-86/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

256 Меркатус фвс 
 

ГП бр.6.36 

Број 03-2132/192 
Склучен на ден 19.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
10.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-92/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

257 Горан 
Кузмановски 

 
ГП бр.2.20 

Број 03-2132/201 
Склучен на ден 21.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.12.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-83/5 од 
08.07.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 30.07.2015г. 

258 Огнен Антов 
 

ГП бр.2.50 

Број 03-2132/159 
Склучен на ден 14.08.2013г. 

Солемнизиран на ден 
13.10.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
26.07.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

13.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

17.06.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 

Одобрение за градење 
бр.10-67/7 од 
31.05.2016г. 

Правосилно одобрение на ден 17.06.2016г. 



одобрението за градење 

259 Благојче 
Веловски 

 
ГП бр.3.34 

Број 03-2362/138 
Склучен на ден 01.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
26.01.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

26.01.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

25.10.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-192/5 од 

08.10.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 25.10.2015г. 

260 Габриела 
Дојчиноска 

 
ГП бр.3.39 

Број 03-2362/146 
Склучен на ден 02.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
16.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 12.09.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 6 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

261 Татјана 
Н.Николовска 

 
ГП бр.2.18 

Број 03-2567/153 
Склучен на ден 31.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
26.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

26.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

23.12.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението 

Одобрение за градење 
бр.10-231/5 од 

03.12.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 23.12.2015г. 

262 Александар 
Зографски 

 
ГП бр.2.19 

Број 03-2567/162 
Склучен на ден 01.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
15.05.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

15.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

11.04.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-21/7 од 23.03.2016г. 

правосилно одобрение на ден 11.04.2016г. 

263 Александар 
Зографски 

 
ГП бр.2.49 

Број 03-2567/163 
Склучен на ден 01.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
24.04.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

25.03.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-10/7 од 07.03.2016г. 

правосилно одобрение на ден 25.03.2016г. 

264 Мира 
Христова 

 
ГП бр.3.22 

Број 03-2567/139 
Склучен на ден 24.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
26.09.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

26.06.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

14.10.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-159/6 од 17.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 



265 Оливер 
Петровски 

 
ГП бр.3.31 

Број 03-2567/131 
Склучен на ден 18.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.01.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

25.10.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-191/5 од 08.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 25.10.2015г. 

266 Ѓорѓе Поп 
Кочев 

 
ГП бр.6.42 

Број 03-2567/160 
Склучен на ден 04.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

18.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

08.02.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-352/5 од 20.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

267 Меркатус фвс 
 

ГП бр.6.54 

Број 03-2567/163 
Склучен на ден 06.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
30.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-91/5 од 28.05.2015г. 

правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

268 УМФ Тренинг 
 

ГП бр.6.55 

Број 03-2567/154 
Склучен на ден 31.10.2013г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

25.12.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-226/5 од 07.12.2015г. 

правосилно одобрение на ден 25.12.2015г. 

269 Благоја 
Костевски 

 
ГП бр.3.11 

Број 03-2666/100 
Склучен на ден 18.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
15.05.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 21.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

15.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.03.2022г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-19/5  

од 24.02.2016г.  
правосилно одобрение на ден 12.03.2016г. 

270 Филип 
Јовановски 

 
ГП бр.3.17 

Број 03-3055/101 
Склучен на ден 19.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
18.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

18.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.01.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-312/5  

од 09.12.2014г.  
правосилно одобрение на ден 07.01.2015г. 

271 ТУ Бротхерс 
 

ГП бр.3.18 

Број 03-3055/116 
Склучен на ден 23.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

01.05.2015г.   

Одобрение 
 за градење 
бр.10-32/5  



01.08.2014г. 
Земјиштето отуѓено по пат 

на јавно наддавање одржано 
на ден 29.11.2013г. 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

-Рок за  изградба на објектот 
10.05.2025г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

од 20.04.2015г.  
правосилно одобрение на ден 10.05.2015г. 

272 Елизабета 
Рибарова 
(Оливер 
Рибаров) 

 
ГП бр.3.19 

Број 03-3055/102 
Склучен на ден 19.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

26.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение 
 за градење 
бр.10-209/5  

од 11.11.2015г.  
правосилно одобрение на ден 26.11.2015г. 

273 Елизабета 
Рибарова  
(Влатко 

Димовски) 
 

ГП бр.3.20 

Број 03-3055/119 
Склучен на ден 24.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.06.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-82/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 

274 Кочо 
Здравески 

 
ГП бр.3.45 

Број 03-3055/96 
Склучен на ден 17.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
15.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

15.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

12.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-119/5 од 

24.06.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 12.07.2015г. 

275 Венера 
Каранфилова 

 
ГП бр.3.47 

Број 03-3055/117 
Склучен на ден 23.12.2013г. 

Солемнизиран на ден 
22.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.11.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

22.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-50/6 од 
02.06.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

276 Мики 
Јакимовски 
 

ГП бр.5.26 

Број 03-11/71 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
09.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

09.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот 

26.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-204/5 од 03.11.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 26.11.2015г. 

277 Сашко 
Јованов 

 
ГП бр.5.27 

Број 03-11/73 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
16.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.07.2015г.  
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 

Одобрение за градење 
бр.10-335/5 од 29.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 



на ден 10.01.2014г. -Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
278 Владо 

Тапшановски 
 

ГП бр.5.28 

Број 03-11/95 
Склучен на ден 29.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
23.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-337/5 од 26.12.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 15.01.2015г. 

279 Дејан 
Китановски 

 
ГП бр.5.29 

Број 03-11/77 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
17.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

17.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.01.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-310/5 од 09.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 07.01.2015г. 

280 Дијана 
Петкоска 

 
ГП бр.5.30 

Број 03-11/90 
Склучен на ден 24.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
15.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

15.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.06.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-45/5 од 
12.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 05.06.2015г. 

281 Ванчо 
Тодевски 

 
ГП бр.5.31 

Број 03-11/72 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
18.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

18.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-315/5 од 15.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 07.01.2015г. 

282 Сокле 
Митревски 

 
ГП бр.5.32 

Број 03-11/91 
Склучен на ден 28.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

26.11.2024г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-281/5 од 
05.11.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 26.11.2014г. 

283 Гоце Гелевски 
 

ГП бр.5.33 

Број 03-11/75 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
09.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

23.04.2015г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

Одобрение за градење бр.10-41/5 од 03.04.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 23.04.2015г. 



на ден 10.01.2014г. години од правосилноста на 
одобрението за градење 

284 Ненад 
Наумчевски 

 
ГП бр.5.35 

Број 03-11/94 
Склучен на ден 30.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
20.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

20.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

23.04.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

  Одобрение за градење бр.10-38/5 од 
07.04.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 23.04.2015г. 

285 Ненад 
Наумчевски 

 
ГП бр.5.36 

Број 03-11/93 
Склучен на ден 30.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
20.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

20.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-37/5 од 07.04.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 23.04.2015г. 

286 Александар 
Алексовски 

 
ГП бр.5.37 

Број 03-11/92 
Склучен на ден 28.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
25.08.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

25.05.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

08.07.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-85/7 од 23.06.2016г. 
Правосилно одобрение на ден 08.07.2016г. 

287 Стојан 
Дукоски 

 
ГП бр.5.38 

Број 03-11/74 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

26.11.2024г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-282/5 од 
14.11.2014г. 

Правосилно одобрение на ден 26.11.2014г. 

288 Станко 
Смиленовски 

 
ГП бр.5.39 

Број 03-11/76 
Склучен на ден 21.01.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 10.01.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

16.08.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење бр.10-146/5 од 
30.07.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 16.08.2015г. 

289 Јаготка 
Петровска 

 
ГП бр.2.17 

Број 03-2718/69 
Склучен на ден 18.11.2013г. 

Солемнизиран на ден 
17.07.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 28.10.2013г. 

А1-домување во 
станбени куќи  

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

17.04.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

28.05.2021г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-55/5 од 
23.04.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 28.05.2015г. 



290 Гордица 
Величковска 

 
ГП бр.5.10 

Број 03-1888/51 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

30.08.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-156/5 од 

04.08.2015г. 
Правосилно одобрение на ден 30.08.2015г. 

291 Светолик 
Милошевски 

(Горан Пужов) 
 

ГП бр.5.11 

Број 03-1888/53 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-15/5 од 12.02.2015г. 

правосилно одобрение на ден 06.03.2015г. 

292 Истем 
Медикал Доо 

 
ГП бр.5.12 

Број 03-1888/55 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

31.01.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-258/5 од 14.01.2016г. 

правосилно одобрение на ден 31.01.2016г. 

293 Хабил 
Мустафаи 

 
ГП бр.5.13 

Број 03-1888/57 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
23.01.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-184/5 од 19.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 07.11.2015г. 

294 Маја 
Андреевска 

 
ГП бр.5.14 

Број 03-1888/59 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.10.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

14.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-170/5 од 23.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 

295 Маријан Киш 
 

ГП бр.5.15 

Број 03-1888/61 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
12.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

12.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

21.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-152/6 од 25.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.10.2015г 

296 Зоран 
Јоновски 

Број 03-1888/63 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

Одобрение за градење 
 бр.10-148/6 од 16.09.2015г. 



 
ГП бр.5.16 

Солемнизиран на ден 
30.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

30.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 

297 Горан 
Тасевски 

 
ГП бр.5.17 

Број 03-1888/65 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење 24.08.2015г.   

-Рок за  изградба на објектот 
12.02.2026г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-265/5 од 12.01.2016г. 

правосилно одобрение на ден 12.02.2016г. 

298 Панче 
Тошковски 

 
ГП бр.5.18 

Број 03-1888/67 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.01.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-311/5 од 09.12.2014г. 

правосилно одобрение на ден 07.01.2015г. 

299 Светолик 
Милошевски 

(Сања 
Бурјакоска 

Китановска) 
 

ГП бр.5.19 

Број 03-1888/69 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

08.02.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-341/5 од 14.01.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.02.2015г. 

300 Ристе 
Наковски 

 
ГП бр.5.20 

Број 03-1888/71 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

17.09.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-154/6 од 25.08.2015г. 

правосилно одобрение на ден 17.09.2015г. 

301 Истем 
Медикал Доо 

 
ГП бр.5.21 

Број 03-1888/73 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-185/5 од 15.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 07.11.2015г. 

302 Истем 
Медикал Доо 

 
ГП бр.5.22 

Број 03-1888/75 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.11.2025г. 

Одобрение за градење 
 бр.10-186/5 од 15.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 07.11.2015г. 



на јавно наддавање одржано 
на ден 18.07.2014г. 

-Рок за отпочнување со градба е 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
303 Атанас 

Паланов 
 

ГП бр.5.23 

Број 03-1888/77 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
23.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

304 Добре 
Стојмиров 

 
ГП бр.5.24 

Број 03-1888/79 
Склучен на ден 02.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
03.11.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
18.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

03.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

05.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-104/5 од 17.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 05.07.2015г. 

305 Владо 
Јовановски 

 
ГП бр.5.2 

Број 03-1977/24 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
09.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

31.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-177/5 од 08.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 31.10.2015г. 

306 Кирил 
Петрушевски 

 
ГП бр.5.3 

Број 03-1977/26 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

21.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-161/6 од 30.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.10.2015г. 

307 Томе 
Тодоровски 

 
ГП бр.5.4 

Број 03-1977/28 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
22.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

22.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

16.08.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-110/5 од 29.07.2015г. 

правосилно одобрение на ден 16.08.2015г 

308 Јагода 
Цуревска 

(Дени 
Цуревски) 

 
ГП бр.5.5 

Број 03-1977/30 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
23.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

20.06.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 

Одобрение за градење 
 бр.10-63/8 од 02.06.2016г. 

правосилно одобрение на ден 20.06.2016г 



одобрението за градење 

309 Ставре Митре 
 

ГП бр.5.6 

Број 03-1977/32 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
29.10.2014г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

29.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-775 од 03.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 03.07.2015г. 

310 Марјан 
Костадиноски 

 
ГП бр.5.7 

Број 03-1977/34 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
15.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

15.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

21.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-173/5 од 01.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.10.2015г. 

311 Валентина 
Стојанчевска 

 
ГП бр.5.8 

Број 03-1977/36 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

20.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

07.05.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-39/5 од 16.04.2015г. 

правосилно одобрение на ден 07.05.2015г. 

312 Гоце Саздов 
 

ГП бр.5.9 

Број 03-1977/38 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
18.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

18.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-21/5 од 02.03.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.03.2015г. 

313 Бобан 
Филиповски 

 
ГП бр.5.34 

Број 03-1977/40 
Склучен на ден 03.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
25.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 29.07.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

25.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-22/5 од 02.03.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.03.2015г. 

314 Мартин 
Мирковски 

 
ГП бр.2.3 

Број 03-2100/34 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г. 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

10.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

03.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 

Одобрение за градење 
 бр.10-105/5 од 05.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 03.07.2015г 



одобрението за градење 

315 Сунчица С 
Зоксимовска 

 
ГП бр.2.4 

Број 03-2100/36 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
13.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

13.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

19.09.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-136/5 од 25.08.2015г. 

правосилно одобрение на ден 19.09.2015г. 

316 Роберт 
Андоновски 

 
ГП бр.2.5 

Број 03-2100/38 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
12.01.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

12.10.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 

18.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-121/5 од 29.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 18.07.2015г. 

317 Ирена 
Пановска 

 
ГП бр.2.6 

Број 03-2100/40 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
16.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-20/5 од 24.02.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.03.2015г. 

318 Мартин 
Павлов 

 
ГП бр.2.7 

Број 03-2100/42 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
02.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

02.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

319 Власте 
Ангеловски 

 
ГП бр.2.8 

Број 03-2100/42 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот 10 години 
од правосилноста на  одобрението за 

градење 
-Рок за отпочнување со градба е 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

320 Александар 
Додевски 

 
ГП бр.2.24 

Број 03-2100/46 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
10.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

10.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

18.06.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

Одобрение за градење 
бр.10-80/5 од 
28.05.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 18.06.2015г. 



на ден 13.08.2014г години од правосилноста на 
одобрението за градење 

321 Диме 
Вакански 

 
ГП бр.2.43 

Број 03-2100/48 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10.02.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

 

Одобрение за градење 
бр.10-252/5 од 

22.01.2016г. 
Правосилно одобрение на ден 10.02.2016г. 

322 Сашко Матов 
 

ГП бр.2.75 

Број 03-2100/50 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
31.10.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

31.07.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

27.02.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-210/5 од 

10.02.2016г. 
Правосилно одобрение на ден 27.02.2016г. 

323 Горан 
Јордановски 

 
ГП бр.2.76 

Број 03-2100/52 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
27.11.2014г 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

27.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

28.04.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-14/5 од 
10.03.2015г. 

Правосилно одобрение на ден 28.04.2015г. 

324 Горан 
Јордановски 

(Ленче 
Ристоска) 

 
ГП бр.2.77 

Број 03-2100/54 
Склучен на ден 10.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
07.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

07.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

08.04.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-24/5 од 13.03.2015г. 

правосилно одобрение на ден 08.04.2015г. 

325 Дрво Пром 
Доо 

 
ГП бр.3.1 

Број 03-2210/48 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
05.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

09.04.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-40/7 од 23.03.2016г. 

правосилно одобрение на ден 09.04.2016г. 

326 Дрво Пром 
Доо 

 
ГП бр.3.2 

Број 03-2210/46 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
05.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

13.05.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-51/8 од 27.04.2016г. 

правосилно одобрение на ден 13.05.2016г. 



327 Татјана 
Кузмановска 

 
ГП бр.3.3 

Број 03-2210/44 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

14.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-169/5 од 18.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 

328 Татјана 
Кузмановска 

 
ГП бр.3.4 

Број 03-2210/42 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

27.06.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-75/5 од 08.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 27.06.2015г. 

329 Мартин 
Марковски 

 
ГП бр.3.32 

Број 03-2210/40 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
16.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

16.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

27.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-187/5 од 22.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 27.11.2015г. 

330 Никола 
Велковски 

 
ГП бр.3.50 

Број 03-2210/38 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
20.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

20.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

11.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-117/5 од 22.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 11.07.2015г. 

331 Никола 
Велковски 

 
ГП бр.3.51 

Број 03-2210/36 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
08.05.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

08.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

11.07.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-116/5 од 22.06.2015г. 

правосилно одобрение на ден 11.07.2015г. 

332 Зоран 
Кузмановски 

 
ГП бр.3.54 

Број 03-2210/32 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.11.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 02.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.08.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

14.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-168/5 од 18.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 

333 Дрво Пром 
Доо 

 

Број 03-2210/34 
Склучен на ден 30.09.2014г. 

Солемнизиран на ден 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

05.11.2015г.   

Одобрение за градење 
 бр.10-8/6 од 08.02.2016г. 

правосилно одобрение на ден 26.02.2016г. 



ГП бр.3.55 05.02.2015г. 
Земјиштето отуѓено по пат 

на јавно наддавање одржано 
на ден 02.09.2014г 

класи на намени: 
Б1, В1 и Д3 

-Рок за  изградба на објектот  
26.02.2026г. 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
334 Кутаноглу 

Енерџи Дооел 
 

ГП бр.7.3 

Број 03-2392/40 
Склучен на ден 30.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
11.02.2015г Земјиштето 
отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
26.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

15.02.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-254/5 од 27.01.2016г. 

правосилно одобрение на ден 15.02.2016г. 

335 Перо Стојчев 
 

ГП бр.7.42 

Број 03-2392/36 
Склучен на ден 20.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
06.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.09.2014г 
 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

26.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-215/5 од 11.11.2015г. 

правосилно одобрение на ден 26.11.2015г. 

336 Александар 
Цековски 

 
ГП бр.7.43 

Број 03-2392/33 
Склучен на ден 20.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
24.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

24.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-19/5 од 24.02.2015г. 

правосилно одобрение на ден 21.03.2015г. 

337 Зоран 
Илиевски 

 
ГП бр.7.54 

Број 03-2392/30 
Склучен на ден 20.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
09.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

09.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

31.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-189/5 од 13.10.2015г. 

правосилно одобрение на ден 31.10.2015г. 

338 Златко 
Ивановски 

 
ГП бр.7.55 

Број 03-2392/27 
Склучен на ден 20.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
08.05.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.09.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

08.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

14.10.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-158/5 од 15.09.2015г. 

правосилно одобрение на ден 14.10.2015г. 

339 Горан 
Стојанов 

 
ГП бр.8.7 

Број 03-2392/24 
Склучен на ден 20.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
23.12.2014г. 

Земјиштето отуѓено по пат 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

23.09.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

23.12.2025г. 

Одобрение за градење 
 бр.10-229/5 од 03.12.2015г. 

правосилно одобрение на ден 23.12.2015г. 



на јавно наддавање одржано 
на ден 26.09.2014г 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
340 Драгица 

Арсова 
 

ГП бр.6.41 

Број 03-1288/10 
Склучен на ден 30.10.2014г. 

Солемнизиран на ден 
11.02.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 08.10.2013г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.11.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

341 Живко 
Бошковски 

 
ГП бр.2.9 

 

Број 03-2100/86 
Склучен на ден 28.11.2014г. 

Солемнизиран на ден 
11.05.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 13.08.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

11.06.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-56/8 од 26.05.2016г. 

правосилно одобрение на ден 11.06.2016г. 

342 Зоран 
Головски 

 
ГП бр.3.6 

Број 03-130/26 
Склучен на ден 22.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
06.03.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.12.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

27.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-206/5 од 09.11.2015г. 

правосилно одобрение на ден 27.11.2015г. 

343 Каролина 
Андоновска 

 
ГП бр.3.7 

Број 03-130/29 
Склучен на ден 22.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
08.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

08.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

344 Александар 
Ивановски 

 
ГП бр.3.15 

Број 03-130/20 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
30.03.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

30.12.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

17.01.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-250/5 од 31.12.2015г. 

правосилно одобрение на ден 17.01.2016г. 

345 Росана 
Јаневска 

 
ГП бр.7.16 

Број 03-130/17 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
06.03.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

06.12.2015г.   
-Рок за  изградба на објектот  

26.11.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

Одобрение за градење 
 бр.10-214/5 од 10.11.2015г. 

правосилно одобрение на ден 26.11.2015г. 



на ден 23.12.2014г години од правосилноста на 
одобрението за градење 

346 Воја Пешевски 
 

ГП бр.7.28 

Број 03-130/14 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
14.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

14.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

19.09.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-153/5 од 25.08.2015г. 

правосилно одобрение на ден 19.09.2015г. 

347 Панче 
Велковски 

 
ГП бр.7.41 

Број 03-130/11 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
11.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

11.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

348 Александар 
Ивановски 

 
ГП бр.7.45 

Број 03-130/8 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
22.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

22.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

349 Кристина 
Митреска 

 
ГП бр.7.46 

Број 03-130/5 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
02.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

02.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

21.03.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-25/5 од 03.03.2016г. 

правосилно одобрение на ден 21.03.2016г. 

350 Пеце 
Недановски 

 
ГП бр.7.47 

Број 03-130/2 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
08.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење  заклучно со ден 

08.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

17.06.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-88/7 од  
30.05.2016г. 

правосилно одобрение на ден 17.06.2016г. 

351 Власте 
Ангеловски 

 
ГП бр.7.56 

Број 03-130/23 
Склучен на ден 14.01.2015г. 

Солемнизиран на ден 
08.04.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 23.12.2014г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

08.01.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 



години од правосилноста на 
одобрението за градење 

352 Моме 
Крстевски 

 
ГП бр.2.2 

Број 03-379/39 
Склучен на ден 24.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
30.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

30.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

353 Снежана 
Василева 

 
ГП бр.2.78 

Број 03-379/33 
Склучен на ден 18.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
02.07.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

02.04.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

354 Сашко 
Андоновски 

 
ГП бр.3.14 

Број 03-379/46 
Склучен на ден 303.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
07.08.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

07.05.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

355 Игор Ристески 
 

ГП бр.3.21 

Број 03-379/24 
Склучен на ден 06.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
20.05.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

20.02.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

25.03.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-18/8 од 07.03.2016г. 

правосилно одобрение на ден 25.03.2016г. 

356 Мартин 
Михаиловски 

 
ГП бр.3.23 

Број 03-379/27 
Склучен на ден 18.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
03.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

03.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

05.12.2025г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-216/5 од 16.11.2015г. 

правосилно одобрение на ден 05.12.2015г. 

357 Снежана 
Василева 

 
ГП бр.3.49 

Број 03-379/30 
Склучен на ден 18.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
02.07.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

02.04.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 



на ден 26.02.2015г -Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 
358 Стефан 

Видински 
 

ГП бр.6.38 

Број 03-379/43 
Склучен на ден 26.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
17.06.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

07.03.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

29.01.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-236/6 од 11.01.2016г. 

правосилно одобрение на ден 29.01.2016г. 

359 Сашо Илиоски 
 

ГП бр.8.25 

Број 03-379/36 
Склучен на ден 23.03.2015г. 

Солемнизиран на ден 
19.10.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

19.07.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

30.08.2026г. 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 

Одобрение за градење 
 бр.10-120/7 од 11.07.2016г. 

правосилно одобрение на ден 30.08.2016г. 

360 Унија Клуб 
Дооел 

 
ГП бр.2.33 

Број 03-379/49 
Склучен на ден 21.09.2015г. 

Солемнизиран на ден 
18.11.2015г. 

Земјиштето отуѓено по пат 
на јавно наддавање одржано 

на ден 26.02.2015г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење заклучно со ден 

18.08.2016г.   
-Рок за  изградба на објектот  

10 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

361 Цветко 
Кондевски 

 
ГП бр.7.53 

Број 03-731/25 
Склучен на ден 27.05.2016г. 

НЕ Е СОЛЕМНИЗИРАН 
Земјиштето отуѓено по пат 

на јавно наддавање одржано 
на ден 13.04.2016г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење 9 месеци од солемнизација 

на договорот   
-Рок за  изградба на објектот  

2 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

362 Унија Клуб 
Дооел 

 
ГП бр.7.51 

Број 03-731/34 
Склучен на ден 22.08.2016г. 

НЕ Е СОЛЕМНИЗИРАН 
Земјиштето отуѓено по пат 

на јавно наддавање одржано 
на ден 13.04.2016г 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1, В1 и Д3 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење 9 месеци од солемнизација 

на договорот   
-Рок за  изградба на објектот  

2 години од правосилноста на  
одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со градба 2 
години од правосилноста на 

одобрението за градење 

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 

363 Сашо Лефков 
 

ГП бр.12.63 

Број 03-737/8 
Склучен на ден 27.05.2016г. 

Солемнизиран на ден 
17.08.2016г. 

Земјиштето отуѓено по пат 

А1-домување во 
станбени куќи со 

компатибилни 
класи на намени: 

Б1 

-Рок за прибавување на одобрение  
за градење 9 месеци од солемнизација 

на договорот   
-Рок за  изградба на објектот  

2 години од правосилноста на  

Не е поднесено барање за одобрение за градење 
Нема Одобрение за градење 



 
Илинден                                                                  ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Ажурирано до 21.10.2016г                                                                                                                                                    Одделение за подршка на Градоначалникот, нормативно правни 
                                                                                                                                                                                                                                         и општи работи 
 

на јавно наддавање одржано 
на ден 15.04.2016г 

одобрението за градење 
-Рок за отпочнување со градба 2 

години од правосилноста на 
одобрението за градење 


