
Врз основа на член 85 став 2 од Законот за градежно земјиште (Сл.Весник 
на Р.М. бр.59/13 и 163/13) и член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр. 05/02) и врз основа на член 25, став 1 точка 8 
од Статутот на Општина Маврово и Ростуша (Сл.гласник на општината  06/2008)

Советот на Oпштина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 
28.03.2014 год. ја донесе следната

О Д Л У К А 
За утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за уредување на градежно 

земјиште на територијата на општина Маврово и Ростуша 

Член 1 
         Со оваа одлука се утврдуваат зоните за наплата на надоместок за 
уредување на градежно земјиште на територијата на Општината како следните : 
I . Прва зона:
-  с.Маврово –  центар со граници почнувајќи од каналот после училиштето во 
с.Маврово до крајот на селото кон Никифорово и Скијачкиот центар со цела 
теритотија и во правец кон М.анови до „Какачка река“ деловите кои се протегаат 
под регионалниот пат , над регионалниот пат и помеѓу регионалниот пат и 
„Стариот“  пат за с.Маврово и над него. Над стариот пат за с.Маврово само 
парцелите кои што имаат директен пристап до него . 
- Маврови Анови Урбан блок „6“
II. Втора зона: 
Останатиот дел од с.Маврово и населбите : Маврови Анови, Леуново и 
Никифорово .
III. Трета зона:  
Населените места : Аџиевци, Велебрдо, Галичник, Жировница, Јанче, 
Лазарополе, Присојница, Ростуше, Скудриње, Требиште, Требиште, Болетин, 
Видуше и Трница и
сите градежни парцели (дефинирани со ЛУПД или УПВНМ) кои се наоѓаат покрај 
регионалните или локалните патни правци кои поминуваат низ Општината . 
IV.Четврта зона :
Населените места: Врбјани, Росоки, Селце, Сушица, Тресонче, Беличица, Бибај, 
Богдево, Врбен, Грекај, Дуф, Жужње, Кичиница, Кракорница, Нистрово, Ничпур, 
Ново Село, Орќуше, Рибница, Сенце, Сретково, Тануша и Церово и сите градежни 
парцели (дефинирани со ЛУПД или УПВНМ) кои не се наоѓаат покрај 
регионалните или локалните патни правци кои поминуваат низ Општината . 

Член 2
         Пресметката на надоместокот за уредување на градежно земјиште најпрво 
се утврдува во фиксен износ во ЕВРА , по  __.евра/ за метар квадратен а се 
наплаќа во денарска против вредност по среден курс на НБРМ - конвертирано во 
денари на денот на пресметката .    

Член 3 
         Наплатата на надоместокот се утврдува за следните категории на објекти: 

1. - За корисна изградена површина на објекти со различни намени : 



 - цените што се обележани со звездичка претходно се редуцирани со Правилникот на МТВ, поради тоа некои од нив 
дополнително се множат со одредени коефициенти за да се добијат пореални цени .
 2. – Жичари ------------  20 евра по столб 
3. – Ски лифтови ------------ 10 евра по столб
4. – Поставување на антени со пратечка радиодифузна, телекомуникациска и др. опрема  ---------- 500 евра/антена 
5. – Поставување на столбна трафостаница  -------------- 300 евра/столб
6. – Поставување на мала монтажна, бетонска или ѕидана трафостаница  до 12 м2 ------------- 500 евра/објект
7. – Цистерни за складирање на гориво ------ 70 % од утврдената цена за деловен простор /м2 основа на базенот за 
соодветната зона. 
8. – Отворени базени за рибници ------- 70 %  од утврдената цена за деловен простор /м2 основа на базенот за соодветната 
зона. 
9. – Ископ на ров за поставување на подземна инфраструктура 
        - Во населено место  --------     1 евра / метар должен 
        - Вон населено место  --------   0,3 евра / метар должен 
10. – Траса за поставување на воздушни водови за надземна инфраструктура
        - Во населено место  --------    0,3 евра / метар должен 
        - Вон населено место  --------  1 евра / метар должен 
 Забелешка : Наплатата за викенд куќа или стамбен простор ќе се утврдува според местото на живеење 
евидентирано во лична карта на подносителот на барањето.  

Член 3 
         Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во Службен гласник на општина 
Маврово и Ростуша.
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ред.бр. Зона
инд. 

домување
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(х0,5 или х0,3)

класа Г – 
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и сл.
(се множи со к-
0,05)

бенз. пумпи со 
придружни содр.-

продавн.авто 
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хотелски компл.
(се множи со к-0,05)

1. I 5 евра/м2
20 

евра/м2
30 евра/м2 30 евра/м2٭ 30 евра/м2х8٭ 30 евра/м2 30 евра/м2х20 (30)٭

2. II 5 евра/м2
15 

евра/м2
25 евра/м2 25 евра/м2٭ 25 евра/м2х4٭ 12,5 евра/м2

25 евра/м2х10 
٭(12,5)

3. III 4 евра/м2
10 

евра/м2
15 евра/м2 15 евра/м2٭ 15 евра/м2х4٭ 7,5 евра/м2

15 евра/м2х10 (7,5)
٭

4. IV 0,5 евра/м2 3 евра/м2 5 евра/м2 5 евра/м2٭   5 евра/м2х4٭ 1,25 евра/м2 5 евра/м2х5 (1,25)٭



 


