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Содржина и теми во Програмата

ВОВЕД:
Општ дел 

Согласно  Законот  за  градежно  земјиште  (Сл.Весник  на  РМ  бр.59/13  и  137/13), 
градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на 
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување 
на сопственост на градежното земјиште за  општините,  општините во градот Скопје  и 
градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста  на  општините  им  ги  овозможува  следните  права:  на  градење, 
користење,  пренесување  на  правото  на  градење  на  други  лица  и  отуѓување  на 
градежното земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата 
на Република Македонија. 

Градежното  земјиште  наменето  за  општа  употреба  можат  да  го  користат  сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото 
на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето 
е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

Градежното  земјиште  е  добро  од  општ  интерес  за  Република  Македонија,  а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното  земјиште  може  да  биде  изградено  и  неизградено,  уредено  и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен 
карактер  и  земјиштето  што  служи  за  редовна  употреба  на  објектот  во  граници  на 
градежната парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, 
додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура. 

Градежно  земјиште  е  земјште  кое  е  планирано  со  урбанистички  план  или 
урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е  дел од градежното земјиште,  чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, 
од дел или од повеќе катастарски парцели. 

Објект  од  траен  карактер  е  објект  изграден  со  дoкументација (одобрение)  и 
заведен во јавните книги за недвижности. 

Објект  од  времен  карактер  е  објект  поставен  со  одобрение  за  поставување  до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти 
не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост  
на градежното земјиште. 

Инфраструктурен  објект  е  подземна  или  надземна  градба  за  инсталации  од 
комуналната инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 
Градежното  земјиште  сопственост  на  Република  Македонија  може  да  се  отуѓи, 

даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и 
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.
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А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет  на  Програмата  е  менаџирање  со  градежното  земјиште  во 

сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина 
Маврово  и  Ростуша,  дефинирана  според  територијалната  организација  на 
Република Македонија, за време на календарска 2012 година.

За  да  може  да  се  врши  отуѓување,  давање  под  закуп,  на  градежното 
земјиште потребно е  да се  изработи мапа на државното градежно земјиште во 
општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен  фактор  во  оваа  постапка  е  и  категоријата  урбанистички  план, 
односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение 
за градење.
Во текот  на  годишната   Програмата се  предвидува  предмет  на  менаџирање со 
градежното  земјиште  во  сопственост  на  Република  Македонија  да  бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и 
локалитети: 

o Маврови Анови – Блок 6
o с.Маврово – урбан блок - М1
o ЛУПД за град. парц. П1.1. , Г4-стовариште - КО Присојница 

Б) Основи за изработка на Програмата

 Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: 
- Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), 
- Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.59/13 и 137/13) и 
- Чл. 25, став 1 точка 43 од Статутот на Општина Општина Маврово и Ростуша 

(Сл. Гласник бр. 06/2008)

 Основни плански документи
Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, 
развојни и плански документи донесени на локално ниво:

o Стратегија за рурален развој на Општина Маврово и Ростуша за плански 
период од 2010 до 2014 год.
Потребно е да се преземат целите и развојните правци на документот, 
особено деловите што се однесуваат на одделни населени места/локалитети 
што се предмет на Програмата.

o Генерален урбанистички план за Маврови Анови  донесен со Одлука 
бр.07-205/1 од 29.06.2000 година, од Совет на Општина Маврови Анови и  
Согласност бр.10-5681 од 28.07.2000 година добиена од Министерството за  
урбанизам и градежништво

o Урбанистички планови за населените места
- Маврови Анови – Блок 6, донесен со Одлука бр.07-183/5 од 30.04.2010 и  

добиена согласност бр.11-3547/2  од 12.04.2010 година
-     с.Маврово – урбан блок - М1
-    ЛУПД за град. парц. П1.1. , Г4-стовариште - КО Присојница 
-   УПВНМ за  КП бр.  269,316  и  320  КО Аџиевци,  за  град.  парц.  со  
намена Г2, Г3 и Г4 

5



o Програма за изработка на урбанистички планови во 2014 година
o Направени теренски истражувања со нивни резултати и анализи

Да се наведе кога, како и од кого се направени истражувањата и анализите, 
кои се резултатите, односно заклучоците од извршените анализи.

o Забелешки и предлози од јавните презентации на нацрт Програмата
По однос на Програмата за време на јавните презентации немаше забелешки

В) Лица вклучени во изработка на Програмата

Ајбејан Ајдини – Дипл.правник
Виш соработник за јавни набавки
Одделение за финансиски прашања

Ќирко Џуковски – Дипл.а.и.
Раководител на одделение за урбанизам, комунални 
дејности, ЛЕР и заштита на животна средина

Харис Ибраими – дипл.правник
Советник-управување со градежно земјиште
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ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА  :  

1. Цели на Програмата

 Општи цели на Програмата
Обезбедување  на  услови  за  социо-економски  развој  на  општината,  преку 

правење просторни услови за развој.
Општината и општинската администрација ја сочинуваат лица вработени – 

жители  на  општината  кои  доста  добро  го  познаваат  теренот,  односно 
местоположбата  на  целокупното  земјиште,  вклучувајќи  го  тука  и  градежното 
земјиште во државна сопственост, од тие причини во рамките на оваа Програма 
како  општи  цели  се  земени  подигнување  на  развојот  на  општината  преку 
промоција и унапредување на туризмот , а во врска со продажбата на градежното 
земјиште.

 Конкретни  цели  на  Програмата  по  населени  места,  урбани  блокови  и 
локалитети

Лицата  кои се заинтересирани за изградба на објекти во туристички места 
како што е случајот со Маврово и населеното место Маврови Анови, потоа лица кои 
се  заинтересирани  да  вложат  во  изградба  на  мини  погони,  стоваришта  и  сл.  - 
токму  преку  оваа  Програма  можат  да  ги  оставарт  своите  цели  и  намери. 
Програмата за 2014 година опфаќа: 
- продажба на градежно земјиште со намена А1-домување и опис – изградба на 

викенд куќи во туристичко место Маврови Анови.
- продажба на градежно земјиште со намена А1-домување и опис – изградба на 

викенд куќи во туристичко место с.Маврово
- продажба на градежно земјиште со намена Г4-стоваришта и опис – изградба на 

стовариште во атарот на с.Присојница.
- продажба  на  градежно  земјиште  со  намена  Г2,  Г3  и  Г4  –лесна  индустрија, 

стоваришта  и  сл.  со  опис  –  изградба  на  капацитети  за  лесна  индустрија, 
стоваришта и сл. во атарот на с.Аџиевци.

На  тој  начин  се  развива  самата  локалната  самоуправа,  се  подобрува 
туристичкиот капацитет и се унапредува развојот на туризмот,  а со изградба на 
капацитети за лесна индустрија се збогатува и се дава можност за просперитет на 
локалната економија, враќање на повратници од западните земји и инвестирање на 
заработениот капитал во својот роден крај што во иднина може да доведе и до 
зголемување на бројот на жителите на општината а и намалување на бројот на 
невработени .

7



2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по 
урбанистички план)

- Градежно неизградено земјиште во нас. Маврови Анови, Урбан Блок „6“ 

 Графички  прилог  со  одбележани  градежни  парцели  што  ќе  бидат  предмет  на  менаџирање во  тоа 
населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели

*ЗАБЕ
ЛЕШК
А: 
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Парцелите обележани со портокалова боја се во приватна сопственост, сите останати парцели се во државна 
сопственост и дел од Програмата, што значи дека ќе бидат предмет на продажба.

-  Градежно  неизградено  земјиште  во  с. 
Маврово, Урбан Блок „М1

 Графички  прилог  со  одбележани  градежни 
парцели  што  ќе  бидат  предмет  на 
менаџирање во  тоа  населено  место/локалитет, 
идентификувани со број на градежните парцели
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*ЗАБЕЛЕШКА: Парцелите  обележани  со  жолта 
боја  претставува  градежно неизградено  земјиште 
во државна сопственост и дел се од Програмата, 
што значи дека ќе бидат предмет на продажба.
-  Градежно  неизградено  земјиште  ЛУПД-
Присојница

 Графички  прилог  со  одбележанa 
градежнa парцелa што ќе бидe предмет 
на  менаџирање во  КО  Присојница, 
идентификувана  со  број  на  градежната 
парцела
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- Градежно неизградено земјиште од УПВНМ за КП бр. 269, 316 и 320 КО Аџиевци, 
 Графички  прилог  со  одбележани  градежни  парцели  што  ќе  бидат  предмет  на  менаџирање во  тоа 

населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели

 

*ЗАБЕЛ
ЕШКА: 
Сите 
парцели 
се  во 
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државна сопственост и претставуваат неизградено градежно земјиште, што значи дека ќе бидат предмет на продажба -  
освен парцелата обоена во зелено-која претставува изградена трафостаница.

 Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
Табела со следните информации:

  
Р. 
бр
.

Број на 
ГП

Вкупна 
површина на 
граде.парц.

Намена на 
земјиштето 

(основна класа)

Намена на 
земјиштето 

(опис)

Бр. на КП 
во состав 

на ГП

Површин
а за 

градба

Бруто 
развиена 
површина

Процент на 
изграденос

т

Коеф. на 
искористен

ост на 
земјиштет

Макс. 
дозволена 

висина Катност
Почетна 
утврдена 
цена по 

m²1

Вкупна 
почетна 

утврдена 
цена

1 6.1 551 m2 А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 22 0,65 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 33.611,оо
2 6.2 667 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 18 0,54 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 40.687,оо
3 6.3 546 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 120 m² 360 m² 22 0,66 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 33.306,оо
4 6.4 507 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,71 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 30.927,оо
5 6.5 521 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 23 0.69 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 31.781,оо
6 6.6 473 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 26 0,76 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 28.853,оо
7 6.7 390 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 28 0,83 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 23.790,оо
8 6.8 527 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 108 m² 324 m² 23 0,68 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 32.147,оо
9 6.9 554 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 22 0,65 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 33.794,оо

10 6.12 337 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 108 m² 324 m² 32 0,96 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 20.557,оо
11 6.13 401 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 30 0,90 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 24.461,оо
12 6.16 300 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 80 m² 240 m² 27 0,80 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 18.300,оо
13 6.17 530 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 23 0,68 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 32.330,оо
14 6.18 488 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 25 0,74 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 29.768,оо
15 6.19 465 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 26 0,77 7.20 m П+1+Пк 61 ден.. 28.365,оо
16 6.20 520 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 120 m² 360 m² 23 0,74 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 31.720,оо
17 6.25 487 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 25 0,72 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 29.707,оо
18 6.26 500 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 30.500,оо
19 6.27 503 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 30.683,оо
20 6.28 497 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 30.317,оо
21 6.29 493 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,73 7.20 m П+1+Пк 61 ден. 30.073,оо
22 10 607 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 16,47 0,33 8,70 до сл. / 61 ден. 37.027,оо

23 9 349 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 28,56 0,57 8,70 до сл. / 61 ден. 21.289,оо

24 8 330 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 30,30 0,61 8,70 до сл. / 61 ден. 20.130,оо

25 36 478 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 80 160 16,74 0,33 8,70 до сл. / 61 ден. 29.158,оо

1

 Почетната утврдена цена по m² преземена е од „Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп“, 
Сл.Весник на РМ, бр,142 од 17.11.2013 год.
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Р. 
бр
.

Број на 
ГП

Вкупна 
површина на 
граде.парц.

Намена на 
земјиштето 

(основна класа)

Намена на 
земјиштето 

(опис)

Бр. на КП 
во состав 

на ГП

Површин
а за 

градба

Бруто 
развиена 
површина

Процент на 
изграденос

т

Коеф. на 
искористен

ост на 
земјиштет

Макс. 
дозволена 

висина Катност
Почетна 
утврдена 
цена по 

m²2

Вкупна 
почетна 

утврдена 
цена

26 П.1.1. 2411 м2 Г4 Стоваришта 758/1, 727/3 297 м2 1057 м2 12% 0,45 10,2 м П+1+П 61 147.071,оо
27 1.1 2033 м2 Г2 Лесна индустр. 269 794 м2 1588 м2 / / 9,00 м П+1 61 124.013,оо
28 1.2 1831 м2 Г2 Лесна индустр. 269 956 м2 1912 м2 / / 9,00 м П+1 61 112.118,оо
29 1.3 4228 м2 Г2 Лесна индустр. 269 2685 м2 6370 м2 / / 9,00 м П+1 61 257.908,оо
30 1.4 2358 м2 Г2 Лесна индустр. 320 1035 м2 2070 м2 / / 9,0 м П+1 61 143.838,оо
31 1.6 2012 м2 Г2 Лесна индустр. 320 954 м2 1908 м2 / / 9,0 м П+1 61 122.732,оо
32 1.7 1943 м2 Г3 сервиси 320 1004 м2 2008 м2 / / 9,0 м П+1 61 118.523,оо
33 1.8 2138 м2 Г3 сервиси 320 908 м2 1816 м2 / / 9,0 м П+1 61 130.418,оо
34 1,9 1652 м2 Г3 сервиси 320 753 м2 1506 м2 / / 9,0 м П+1 61 100.772,оо
35 1.10 1764 м2 Г3 сервиси 320 964 м2 1926 м2 / / 9,0 м П+1 61 107.604,оо
36 1.11 1331 м2 Г3 сервиси 320 638 м2 1276 м2 / / 9,0 м П+1 61 81.191,оо
37 1.12 1830 м2 Г3 сервиси 320 1054 м2 2108 м2 / / 9,0 м П+1 61 111.630,оо
38 1.13 1861 м2 Г3 сервиси 320 1043 м2 2086 м2 / / 9,0 м П+1 61 113.521,оо
39 1.14 1760 м2 Г2 Лесна индустр. 320 961 м2 1922 м2 / / 9,0 м П+1 61 107.360,оо
40 1.15 2940 м2 Г2 Лесна индустр. 269 1638 м2 3276 м2 / / 9,0 м П+1 61 179.340,оо
41 1.16 1152 м2 Г2 Лесна индустр. 269 315 м2 630 м2 / / 9,0 м П+1 61 70.272,оо
42 1.17 3079 м2 Г2 Лесна индустр. 269 1611 м2 3222 м2 / / 9,0 м П+1 61 187.819,оо
43 1.18 1353 м2 Г4 стоваришта 316 676 м2 1352 м2 / / 9,0 м П+1 61 82.533,оо
44 1.19 1208 м2 Г4 стоваришта 316 618 м2 1236 м2 / / 9,0 м П+1 61 73.688,оо
45 1.20 1216 м2 Г4 стоваришта 316 633 м2 1266 м2 / / 9,0 м П+1 61 74.176,оо
46 1.21 2064 м2 Г4 стоваришта 316 1103 м2 2206 м2 / / 9,0 м П+1 61 125.904,оо
47 1.22 2171 м2 Г4 стоваришта 316 1118 м2 2236 м2 / / 9,0 м П+1 61 132.431,оо

2

 Почетната утврдена цена по m² преземена е од „Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп“, 
Сл.Весник на РМ, бр,142 од 17.11.2013 год.
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б.  Градежни  парцели  што  ќе  бидат  предмет  на  издавање  под 
долготраен закуп по пат на јавно надавање
- нема да има парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен  
закуп

в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под 
краткотраен закуп по пат на јавно надавање
- нема да има парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен  
закуп

г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење 
заради давање на концесија или јавно приватно партнерство
- нема да има парцели што ќе бидат предмет на давање на концесија или  
јавно-приватно партнесртво
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3. Маркетинг  стратегија  за  промоција  на  градежното  земјиште  што  е 
предмет на оваа Програма

 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
- Во  врска  со  парцелите  со  намена  домување  целна  група  се  сите 

заинтересирани граѓани , како жителите на општината, така и тие од 
цела  држава,  имајќи  во  предвид  дека  станува  збор  за  објекти  со 
намена  Домување-Викенд  куќи  интересот  за  реонот  на  Маврово  е 
доста голем, што значи дека и опфатот на заинтересираните страни е 
поголем.

- Во врска со парцелите со намена Г2-лесна идустрија, Г3-сервиси и Г4-
стоваришта , целна група се луќе од реканскиот регион кои сакаат да 
вложат во отворање на сопствени приватни бизниси како жители така 
и  исселеници  кои  живееа  во  странство  а  сакаат  да  се  вратат  и 
инвестираат во родниот крај. 

 Дефинирање  на  најефикасните  маркетинг  пристапи,  алатки  и 
канали
- Медиумско покривање и трошоци за медиумско покривање
- Објавување на јавни огласи и трошоци за истите
- Интервјуа и изјави на Градоначалникот по локалните медиуми
- Инфо текстови поставени на веб страната на општината и во инфо-

билтенот на Општина Маврово и Ростуша

 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација 
на маркетинг стратегијата
- Медиумско покривање преку локални телевизии – 18.000,оо денари
- Медиумско  покривање  преку  Национална  телевизија  –  25.000,оо 

денари
- Поставувањето на текстови на Веб страната и во Инфо-билтенот на 

општината нема да предизвика соодветни финансиски импликации
- Трошоците за Објавување на јавните огласи се наведени во точката 6 

од оваа Програма 

 Дефинирање  на  временската  рамка  за  имплементација  на 
маректинг стратегијата
- Маркетинг стратегијата ќе биде  имплементирана тековно во целиот 

процес до објавувањето на последниот оглас .

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

- Задолжено лице за спроведување на Маркетинг стратегијата е лицето 
Диди Џафери, Самостоен референт за заштита и спасување вработен 
во Општина Маврово и Ростуше, личност со подолго работно искуство 
и комуникација со медиуми.

- Определувањето  на  маркетинг  стратегијата  започнува  со 
дефинирање на заинтересираните страни за купување на одредени 
делови од градежното земјиште. 
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- Со оглед на намената и местоположбата на градежното земјиште што 
е  понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат 
различни. Поради тоа се предвидуваат и алатки кои ќе ја пренесат 
информацијата за продажбата на земјиштето како на локално, така и 
централно ниво, со цел да нема дискриминација према жителите на 
другите останати општини, со тоа што ќе им се даде еднаков третман 
на сите граѓани на државата.

4. Динамика на реализација на Програмата

 Број  на  турнуси  за  објавување  оглас,  временски  период  за 
објавување на огласите и распределба на градежните парцели по 
турнуси
Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на 
огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште 
се  предвидува  градежните  парцели  што  се  предмет  на  годишната 
Програма да се објават во турнуси.
- Реализацијата на програмата ќе се изврши во три турнуса и тоа:

1 (прв) турнус – месец мај, во кои ќе се изврши објава за продажба за 
следните Градежни парцели во рамките на Блок 6 Маврови Анови: 6.1 
до 6.29
2 (втор) турнус – месец јуни – прва половина во кои ќе се изврши 
објава за продажба за Градежни парцели во рамките на Блок М1 во 
с.Маврово
3 (трет) турнус – месец Јули - втора половина во кои ќе се изврши 
објава  за  продажба  за  Градежни  парцели  во  рамките  на  ЛУПД за 
Присојница и УПВНМ Аџиевци

 Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: 
- висината  на  депозитот  за  учество –  депозитот  за  учество  за  сите 

парцели ќе изнесува 10% од вкупната почетна цена,
- определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето 

–  www.gradezno-zemjiste.mk 
- одредување на условите за учество, 

 Лица надлежни  за реализацијата на Програмата 
Надлежни за  реализација  на  Програмата ќе бида лицата –  државните 
службеници кои поседуваат потврда за Положен испит за стекнување со 
овластување  за  спроведување  постапки  за  отуѓување  и  давање   под 
закуп на градежно земјиште сопственост на Р.Македонија и тоа:
- Ќирко Џуковски – Раководител на одделение за урбанизам, комунални 

дејности, ЛЕР и заштита на животната средина и
- Ајбејан  Ајдини  –  Виш  соработник  за  јавни  набавки,  Одделение  за 

финансики прашања

За потполност  на комисијата Општината како член ќе ангажира уште 
едно лице од администрацијата кое е без овластување и тоа:

               - Харис Ибраими – дипл.правник - Советник-управување со градежно 
земјиште
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5. Проценка на  финансиските  приливи  по  основ  на  реализација  на 
Програмата (приходна страна на Програмата)

Дадена е во прилог на табелата како Вкупна почетна продажна цена за 
секоја парцела одделно.

6. Проценка на  финансиските  средства  потребни  за  реализација  на 
Програмата (расходна страна на Програмата)
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат 
од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на 
селдните активности:
- Трошоци  по  основ  на  администрирање  на  постапките  за  отуѓување,   

односно  давање  под  закуп  на  градежното  земјиште –  тука  влегуваат 
трошоците за хартија, копирање и размножување, вадење и изработка на 
документи за конкретните Катастарски парцели, како што е случајот со 
имотни  листви,  изработка  на  елаборати,  вадење  на  Уверенија  за 
историски движења на Катастарските парцели, објава на јавни огласи и 
др.

1 2 3 4
Ред
.бр.

Вид на трошок/намена Количин
а 

Ед.цена 
со ДДВ

Износ во денари со 
ДДВ (2х3)

1. Имотни листови 5 125,оо 625,оо 
2. Уверенија за историски движења на 

КП
5 250,оо 1250,оо

3. Геодетски елаборати со нумерички 
податоци

20 9.000,оо 180.000,оо

4. Трошоци за хартија, копирање и 
размножување – формат А4, 
80г/м2/500л  

5 245,оо 1.255,оо

5. Објава на  јавни  огласи  на 
македонски јазик

4 15.000,оо 60.000,оо

6. Објава на  јавни  огласи  на  турски 
јазик

3 9.000,оо 27.000,оо

7. Објава во Службен весник на 
Р.Македонија

3 5.000,оо 15.000,оо

Вкупно 285.130,оо

- трош  оци по основ на експропријација   – нема да има
- трошоците по основ  на купување на градежно земјиште од физички и   

правни лица – нема да има
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации   

што  ќе  бидат  предмет  на  отуѓување,  односно  давање  под  закуп  на 
градежното земјиште – околу 48.000 денари.

7. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.

- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста 
по која и се донесува.
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- За  спроведувањето  на  оваа  Програма  надлежен е  Градоначалникот  на 
општината.

- Програмата  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во 
Службениот гласник на општината.

Број 07-136/5                                                                 Совет на Општина Маврово и 
Ростуша
28.03.2014 год.                                                                            П р е т с е д а т е л, 
Р о с т у ш а                                                                                   Неџат Исмаили, с.р.
  

18


