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КРАТЕНКИ

АКН - Агенција за катастар на недвижности

АПР - Акциски план за раселување 

БП - Банкарски процедури

ВРМ - Влада на Република Македонија

ГИЗ - Градежно изградено земјиште

ГНЗ - Градежно неизградено земјиште

ЕИП - Единица за имплементација на проектот

ЕИР - Единица за Имплементација на АПР (раселувањето)

ЕУ - Европска Унија

ЗПЗ - Земјиште под зграда

ЗПО - Земјиште под објект

ИБОР - Интернационална банка за обнова и развој

ЈПДП - Јавно претпријатие за државни патишта

ЛЗП - Лица засегнати со проектот (Лица/субјекти)

МТВ - Министерство за транспорт и врски

НВО - Невладина организација

НЗ - Неплодно земјиште

OP - Оперативни политики

ПВЗС - План за вклучување на заинтересираните страни 

ПЗ - Плодно земјиште

РПР - Рамка на политиката  за раселување

РМ - Република Македонија

САПР - Скратен акциски план за раселување 

СБ - Светска Банка

СВ - Службен Весник

СВРМ - Службен весник на РМ

ТИРЗ - Технолошко индустриски развојни зони
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РЕЧНИК

Скратен  акциски  план  за  раселување  (САПР) –  плански  документ  кој  опишува  што  ќе  се

преземе  при  справување  со  директните  социјални  и  економски  влијанија  поврзани  со

присилното раселување. Овој термин се употребува онаму каде бројот на засегнатите лица е

помал од 200.

Попис – Истражување на домаќинствата кое ги опфаќа сите засегнати лица од овој проект, без

оглед  на  правата  или  сопственоста.  Истражувањето  овозможува  целосна  регистрација  на

лицата засегнати со проектот, како и нивните имоти. Може да се искористи за минимизирање

на лажните побарувања од страна на луѓе кои се доселуваат во област засегната од проектот, со

надеж за компензација и / или раселување.

Компензација – Плаќање во готово или во натура како замена на вредноста на стекнатиот имот.

Присилно – Активности кои можат да бидат преземени без информирана согласност или моќ

на избор на раселеното лице.

Присилно раселување  – Неизбежна преселба на луѓе и / или влијание врз нивниот извор на

приход, имоти и јавниот имот како резултат на развојните проекти кои ја создаваат потреба за

обновување на нивната живеачка, извори на приходи и бази на имот.

Лица  засегнати  со  проектот  (ЛЗП) –  го  опфаќа  секое  лице  или  лица  кои,  на  сметка  на

реализација на Програмот, или на некој од неговите проекти, поткомпонентите или неговите

делови,  ќе  имаат  сопствено  право,  сопственост  или  интерес  за  некоја  куќа,  земјиште

(вклучително и станбено, земјоделско земјиште или пасиште) или било кој друг фиксен или

движен  имот  стекнат  или  поседуван,  во  целост  или  делумно,  трајно  или  привремено,

неповолно афектирано, или бизнис,  професија,  работа,  место на живеење или живеалиште

неповолно афектирано, или неповолно засегнат стандард на живеење.;

Јавно учество – дијалог кој опфаќа консултација и комуникација меѓу сопственикот на проектот

и јавноста. Вклучува дисеминација, барање и презентација на информации..

Раселување – општ термин поврзан со стекнување со земјиште и компензација за губење имот,

без оглед дали вклучува физичка преселба, губење на земјиштето, засолниште, имот или други

средства за живот, и ги вклучува сите мерки преземени за ублажување на било какви или сите

неповолни влијанија на Проектот врз имотот на СЗП и/или начинот на живеење, вклучувајќи

компензација, преселба и рехабилитација.;

Акциски план за раселување (АПР) – временски ограничен акциски пан со утврден буџет, а кој

поставува  стратегија  за  раселување,  цели,  опции,  права,  акции,  одобренија,  одговорности,

мониторинг и проценка.

Рамка на политиката за раселување   –  се однесува на документ кој  во целост претставува

рамка  на  политиката  на  раселување  на  лицата  засегнати  со  проектот.  Рамката  го  опишува

процесот  и  методите  за  реализација  на  раселувањето  според  Програмот,  вклучувајќи

компензација, преселба и рехабилитација на лицата засегнати со програмот.
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Заменска вредност – метод на вреднување на имотот кој помага при одредување на сумата

доволна за  замена на изгубениот  имот,  како  и  да ги  покрие трансакциските  трошоци.  При

примена  на  овој  метод  на  вреднување,  не  треба  да  се  земе  предвид  амортизирање  на

вредноста на структурите и имотот.

Преселба – физичка преселба на лицата засегнати со проектот од нивното место на живеење

пред почеток на програмот.

Чинители (заинтересирани страни) – Оние кои се заинтересирани за развој на проектот и кои

ќе бидат вклучени во консултативниот процес, i ги вклучува сите индивидуи или групи кои се,

или се смета дека се засегнати од проектот, како и секоја индивидуа или група која може да

одигра значајна улога во формирањето или влијаење врз планот,  позитивно или негативно,

вклучително и локалната заедница / популација. 

Ранливи групи – одделни групи на луѓе кои би можеле во голема мера да трпат последици од

ефектите на раселувањето,  како на пример стари лица, млади, хендикепирани,  сиромашни,

изолирани групи и самохрани родители.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) има намера да изгради нов експресен пат од

раскрсницата кај Страцин (Кратово – Куманово - Крива Паланка) до Крива Паланка, делница

наречена  Ранковце -  Крива  Паланка  („Проектот“),  дел  од националната А2 патна мрежа со

меѓународна важност која ја поврзува Република Бугарија со Република Албанија (Коридор 8).

Патната делница формира дел од националната транспортна мрежа и е категоризирана како

државен  пат  –  А2.  Овој  документ  се  однесува  само  на  дел  од  проектот,  имено  втората

потсекција на патот, а кој вклучува изградба на втората потсекција на експресниот пати, како и

четири од десет одлагалишта кои се наоѓаат во втората потсекција Длабочица – Крива Паланка.

Овој документ е Акционен план за раселување (АПР), еден плански документ кој опишува што и

како ЈПДП ќе го направи за да одговори на директните општествени и економски влијанија

поврзани со присилното раселување во втората потсекција на овој проект. АПР е изработен во

согласност со политиката за раселување (ОП 4.12) на Светската Банка. Овој проект засега 366

сопственици. Не се идентификувани бизниси засегнати од проектните активности.

АПР  ги  утврдува  целите  на  проектот  и  распоредот  на  имплементација  на  проектот,

критериумите  за  утврдување  на  квалификацијата  на  лица  засегнати  од  проектот,  правната

рамка  и  вклученост  на  институциите,  ја  утврдува  методологија  за  вреднување  (процена),

утврдува права за надомест и висина на надоместоците, процедури за учество и консултации, и

механизам за поплаки за надомест на штета кој ќе се користи при компензацијата, како и да ги

врати  средствата  за  егзистенција  и  животниот  стандард  на  засегнатите  лица  во  почетната

состојба.

Вкупно 621 парцела се засегнати со овој проект, меѓу кои 554 се приватни, додека 67 се во

државна сопственост. Исто, има 23 објекти (поранешни домови, штали, амбари), повеќето од

нив напуштени пред повеќе од 30-40 години. Два од објектите се активни домови на две сами

ранливи  лица.  На  двете  ќе  мора  да  им  се  одземе  куќата  за  потребите  на  проектот.  Нема

нелегални објекти изградени врз трасата на проектот.

Земјиштето што ќе се одземе за потребите на втората потсекција на проектот не се користи во

земјоделски цели. Повеќето од сопствениците (71%) на приватните парцели се регистрирани со

домашна адреса во истата општина, иако е сигурно дека некои се и починати. Четвртина од

сопствениците живеат во други краеви на државата, додека само 4% од сопствениците живеат

надвор од државата.

Повеќето парцели се полиња без посев, опустошени и напуштени овоштарници, неупотребени

пасишта и ливади.
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1. Вовед

Овој  документ  претставува  Акциски  план  за  раселување  (АПР)   за  втората  потсекција  и

соодветните одлагалишта на градежен отпад. Истиот ги опишува политиките, процедурите и

процесите кои ќе бидат следени при реализација на проектот, а во насока на ублажување на

негативните  општествени  влијанија  кои  произлегуваат  од проектните  активности кај  лицата

засегнати  од  проектот,  со  или  без  право  на  сопственост,  чија  земја/имот  се  одземени  за

потребите на градежните работи. 

Акцискиот план за раселување е подготвен за да го води процесот на одземање земјиште и

раселување  при  изградбата  на  патот  во  согласност  со  барањата  на  Светска  Банка  –

Меѓународната Банка за  Обнова и Развој  и нејзината Оперативна Политика 4.12,  како и со

националното законодавство.

Овој АПР документ се однесува само на процесот на експропријација за потребите на втората

потсекција  и  четирите  одлагалишта  од  целиот  проект.  Првиот  Скратен  акциски  план  за

раселување беше изработен минатата година и истиот беше имплементиран, а кој вклучуваше

шест  одлагалишта,  сместени  во  катастарските  општини  од  првата  потсекција:  Страцин,

Ранковце, Љубинци, Петралица (х2) и Псача.

Проектот е имплементиран од Јавното претпријатие за државни патишта.

2. Цели

Главната цел на овој програм за раселување е да се минимизираат штетата од реализација на 

овој проект.

Доколку  неправилно се  управува,  присилното  раселување може да  предизвика  долгорочни

тешкотии и осиромашување на засегнатите заедници и лица, како и оштетување на животната

средина,  но  и  негативни  социо-економски  влијанија  во  областите  во  кои  се  населени

засегнатите лица.

Главните  цели  на  овој  АПР  се  да  осигура  дека  при  процесот  на  одземање  на  земјиште  и

потенцијалните прашања за раселување што претстојат сите засегнати лица се консултирани,

создаден  е  достапен  и  пристапен  механизам  за  поплаки  и  навреме  се  реализира

компензацијата по заменска вредност или пазарна вредност (таа што е повисока), како и да се

обезбедат мерки за рехабилитација кои ќе помогнат, во најмал случај, да се подобри состојбата

од онаа кога не би постоел проектот.

3. Опис на проектот

3.1. Основа на проектот 

Владата на Република Македонија, односно Јавното претпријатие за државни патишта од 

Светска Банка побара поддршка за изградба на нов експресен пат А2, секција Ранковце - Крива 

Паланка. Оваа секција Ранковце - Крива Паланка е дел од Коридор 8 (Државен пат А2, исток – 

запад: Ќафасан, Кичево – Гостивар – Куманово – Крива Паланка – Деве Баир), кој е еден од 

поважните коридори во Република Македонија.
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Слика 1: Мапа на пошироката проектна област (Извор: OpenStreetMap)

Проектот спаѓа во актуелната Националната транспортна стратегија на Република Македонија

(2007-2017), Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и

заштита на државните патишта на ЈПДП за 2015 година. Истиот се реализира во согласност со

македонските барања за просторно-планските и  законски рамки, како и оние на Светска Банка.

3.2. Оправдување на проектот

Постои голема потреба за изградба на експресен пат кој  ќе ги подобри патните врски меѓу

Република  Македонија  и  Република  Бугарија.  Тековното  патно  поврзување  е  едно  од

најфреквентните патни врски кон Република Бугарија. Овој пат е од меѓународно значење и е

главна врска кон Република Бугарија и Република Турција, која е еден од најголемите трговски

партнери  на  Република  Македонија.  Товарни  камиони  и  патнички  автобуси  и  возила  со

зголемена фреквенција се движат во двата правци, на дневна основа за камиони и сезонска за

автобуси.

Безбедноста  во  сообраќајот  е  најважниот  елемент  кој  ќе  се  подобри  со  изградба  на

експресниот пат, проследено од скратеното време за транспорт на лица и материјали преку

овој коридор.

Дел од овој пат А2, од Ранковце до Крива Паланка, е релативно тесен пат, со оштетувања на

асфалтот и претставува висок потенцијал за сообраќајни несреќи, посебно кога се разминуваат

товарни возила.

Тековниот пат минува низ населени места. Селата, во добар дел, се распространети од двете

страни  на  патот,  и  овој  пат  претставува  вистинска  потенцијална  закана  за  здравјето  и

безбедноста на локалната заедница, посебно на децата кои се движат кон/од училиште, како и

постарите жители кои не се доволно претпазливи кога преминуваат преку патот. Дури и некои
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од куќите на жителите од Мождивњак се наоѓаат на 10-20 метри од патот,  и жителите што

живеат во истите чувствуваат висока бучава од товарните возила и патничките автобуси.

Од двете страни на патот постојат диви приклучоци кои се користат од локалното население за

изведување на земјоделски активности.  Конфигурацијата на теренот на трасата на патот,  на

одредени делови, овозможува зголемување на брзината на возење на возилата, иако основата

на патот  не е  проектирана за  поголеми брзини,  но  е  редовна  пракса  за  возачите  да  возат

побрзо од дозволеното на овој дел од патот.

3.3. За проектот 

Развојот  на  овој  проект  започна  повеќе  од  една  деценија.  Првично  беше  предвиден  како

автопатско решение. Подготвителните работи за неговата реализација започнале, но заради

воочената непотребност на такво решение, а која не е во согласност со сообраќајните потреби,

нарачателот (ЈПДП) ја сопре неговата реализација и направи редизајн на проектот со намален

обем на сообраќај: Експресен пат.

Проектот  што  треба  да  се  финансира  е  поделен  на  две  потсекции.  Првата  потсекција,

именувана наречена Чатал (Страцин) – Длабочица, е со должина од 14.1km. Втората потсекција

е  наречена  Длабочица  -  Крива  Паланка  и  е  со  должина  од  10.34km.  Вкупна  должина  на

експресниот  пат  ќе  биде  24.45km  и  истиот  ќе  има  по  една  лента  во  двете  насоки,  секоја

придружена со лента за запирање. Вкупната ширина на патот е 11.4m. Пристапниот пат што

води од крајот на експресниот пат кон Крива Паланка ќе има стандардна ширина од 6.4m.

Слика 2: Мапа на подсекциите на проектот (Извор: OpenStreetMap)

Првата потсекција на овој проект е во фаза на подготовка, бидејќи процесот на експропријација

е  во  финална  фаза,  односно  пред  комплетирање.  Подготовката  за  експропријација  на

земјиштето  од  шесте  одлагалишта  кои  се  наоѓаат  во  првата  потсекција  е  во  постапка  на

реализација. Посебен документ, Скратен акциски план за раселување за шесте одлагалишта од

првата потсекција  на овој проект веќе е одобрен од Светска Банка и истиот е јавно достапен на

страницата на ЈПДП од минатата година.

Втората потсекција,  покриена со овој  АКП, започнува од крајот  на  првата секција,  близу до

селото Длабочица и завршува на врвот на долгиот свијок  од патот А2, пред да почне да понира

кон  урбаниот  дел  на  градот  Крива  Паланка.  Од  техничка  перспектива,  ширината  на  патот

завршува близу Пандочка маала, дел од руралната населба од разбиен тип Градец, а кон Крива

Паланка  продолжува  како  6m  широк  пат.  Оваа  ширина  од  патот  исто  ги  исполнува
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критериумите за безбедност како и планираниот експресен пат, но брзината ќе се намали до

најмногу 70km/h.

Слика 3: Мапа на просторна поставеност на одлагалиштата во втората потсекција 

Оваа потсекција на трасата на експресниот пат минува низ ридски терен, притоа преместувајќи

неколку долини и поточиња. Експресниот пат, во втората потсекција минува низ три катастарски

парцели:  Длабочица,  Т`лминци  и  Градец.  Четирите  одлагалишта  се  лоцирани  во  овие  три

катастарски општини,  како и во Лозаново, која  пак не е  поврзана со експресниот пат,  но е

пристапна преку асфалтиран пат кој минува над бензинската пумпа на Макпетрол над Крива

Паланка.

3.4. Анализа на алтернативи

При оценувањето на алтернативите беа земени во  предвид аспектите од заштита за животната

средина,  општествените  и  инженерските  аспекти.  Анализата  на  алтернативи  вклучува

разгледување на овие аспекти за секоја предложена опција. Три алтернативи, вклучувајќи и

сценарио "без проект", беа анализирани.

Во  моментов,  поради  недоволен  сообраќаен  капацитет  и  оштетувања  што  постојат  долж

постојниот пат помеѓу Ранковце и Крива Паланка, било каков транспорт по овој пат претставува

висок  ризик  за  безбедноста  поради  сообраќајните  несреќи  и  негативни  влијанија  врз

животната  и  општествената  средина,  посебно  во  селата  низ  кои  минува  постојниот  пат.

Импликации во животната средина од сообраќајните несреќи се излевања на масла и масти,

кои поради лошата  состојба и  непостоење адекватен систем за  одводнување (дренажа)  на

патот  може  да  допринесат  за  загадување  на  почвата  и  водите.  Дополнително,  бидејќи

постојниот пат минува низ неколку села, истите се постојано изложени на влијанија од штетна

бучава и емисии на штетни гасови во воздухот. Друг аспект е недостатокот на дренажен систем,

а кој  пак е пропратен елемент на инфраструктурата на експресниот пат,  и кој  е причина за

сезонски поплави што го намалуваат квалитетот на водите во Крива Река. Економски, постои

голема  потреба  да  се  скрати  патувањето  помеѓу  Ранковце  и  Крива  Паланка,  како  дел  од

Коридор VIII, а што е невозможно да се обезбеди со тековните технички услови на патот.
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Алтернативата А предлага траса која ќе се состои од две под-секции: Ранковце – Длабочица (со

должина околу 14 километри)  и  Длабочица -  Крива Паланка -  (со должина околу  10,5  км).

Проектот предвидува патот да минува преку постојниот пејсажен коридор Герман - Осогово

(биолошки коридор кој главно се користи од страна на големите цицачи и голем број на други

видови) и ќе има три приклучни крстосници: Страцин, ТИРЗ Ранковце и во близина на влезот во

Крива Паланка, кои пак се потребни за поврзување на населените места. Друга предност  на

оваа алтернатива е дека одредени делови на трасата ќе се движат паралелно со трасата на

пругата  која  е  во  напредна  фаза  на  планирање,  а  што  пак  технички  ќе  овозможи  да  се

проектираат  премини  за  дивите  животни  во  согласност  со  оние  кои  се  планирани  за

железницата. Ова ќе овозможи максимално да се избегне потенцијалното фрагментирање на

живеалиштата во проектната околина и ќе претставува значително помало влијание врз дивиот

животински  свет,  споредено  со  Алтернатива  Б.  За  разлика  од  Алтернатива  Б  ,  со  трасата

предложена како Алтернативата А ќе се одзема и пренаменува помалку земјиште.

Трасата на Алтернатива Б го следи постојниот пат кај Страцин, и после раскрсницата врти јужно

кон селото Ветуница, па потоа врти источно кон селата Одрено и Псача, преминувајќи преку

пејзажниот коридор Герман-Осогово и завршува во село Мартиница, со поврзување кон Крива

Паланка.  Во Алтернативата Б треба да се изведат и пропусти за животните,  што ќе значи и

зголемување на трошоците.

Заедничка карактеристика со Алтернатива А е потребата во проектот да се вклучи постојниот

важен  биолошки  и  пејсажен  коридор  Герман-Осогово.  Меѓутоа,  меѓу  најсериозните

импликации по животната средина на оваа опција е потребата да се изградат нови премини за

дивиот свет, додека Алтернатива А дозволува употреба на оние што веќе се дизајнирани за

железничката  траса.  Овие  дизајнирани  премини  беа  испитувани  од  страна  на  Државната

техничка  ревизија,  меѓу  другото,  на  аспекти  на  животната  средина  кои  предвид  ја  имаа

локацијата  на  постојните  миграциски  рути  на  дивиот  свет,  потребната  големина,  типот  на

оградување, согласно стандардите на ЕУ, а усвоени од националното законодавство. Тие се исто

така во согласност со барањата за животна средина на ЕБОР, која ја финансира изградбата на

железничката  пруга  (Мерките  за  ублажување  се  идентификувани  во  соодветната  ОВЖССА

студија (EpZsa & DB, технички бр. C21196 / EBSF-2010-07-101, февруари 2012 , Поглавје 7, стр.

658, 658 и 809 и глава 10.1, стр. 778). ЕБОР го одобри дизајнот прво во 2008 година, а потоа ја

потврди својата одлука во март 2015 година.

Алтернативата Б  е  исто така се  наоѓа  многу  поблизу  до Крива Река (1  km) во споредба  со

Алтернатива А (3 км), и претставува поголем ризик од случајна контаминација на површинските

води  и  оштетување  на  новиот  експресен  пат  од  пролетните  поплави.  За  реализација  на

Алтернатива Б потребно е да се изврши експропријација на поголемо количество на земјиште и

пренамена на земјоделско земјиште за потребите на проектот во градежно.

Согласно анализата на алтернативи Алтернатива А е преферирана опција за проектот, затоа што

има помалку негативни последици за животната средина и локалната заедница – одземање

земјиште кое е поврзано со изградба на експресниот пат.
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Слика 4: Мапа на алтернативите од експресниот пат Ранковце – Крива Паланка (Извор:

ОВЖССА студија)

4. Влијанија на проектот

4.1. Отпечаток на проектот 

Населбите  Длабочица,  Т'Лминци,  како  и  некои  маала  од  населбата  Градец  се  релативно

засегнати со процесот на експропријација на земјиште за потребите на овој проект. Имено,

иако постојат куќи на самата траса на патот, повеќето од овие куќи се напуштени, а луѓето се

отселиле пред неколку децении, и тоа поблиску на или непосредно до главниот пат каде што

изградиле нови куќи. Некои 23 објекти (поранешни домови, амбари, штали), повеќето од нив

се  напуштени  повеќе  од  30-40  години.  Два  од  објектите  се  активни  домови  на  две  сами

ранливи лица. И двете ќе мора да ја изгубат својата куќа затоа што трасата на патот минува низ

нив.

Отпечатокот  на  втората  потсекција,  опфатен  со  овој  АКР,  минува  низ  стари  и  доминантно

напуштени подрачја и маала, пред да се спушти кон урбаниот дел на Крива Паланка. Следнава

слика  ја  опишува  локацијата  на  објектите,  како  и  домовите  што  треба  да  се  одземат  за

потребите на овој проект.
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Слика 5: Интегрирана мапа на втората потсекција (Извор: Google Earth)

Долж трасата на експресниот пат, на северната страна, сместени се трите депонии за градежен

отпад (одлагалишта).  Четвртата депонија за градежен шут се наоѓа северно од градот Крива

Паланка,  недалеку  од  раскрсницата  на  пристапниот  пат  што  води  кон  експресниот  пат  и

тековниот магистрален пат.

4.2. Методологија за стекнување со релевантни информации

Главниот проект е составен и генерално се потпира на податоците добиени од Агенцијата за

катастар  на  Република  Македонија,  владина  институција  чии  одговорности  меѓу  другите,  а

релевантни  за  овој  проект,  се:  формирање  и  управување  со  геодетско-катастарскиот

информациски систем, вршење основни геодетски работи, вршење премер на недвижностите,

запишување  права  на  недвижностите,  востановување  и  одржување  на  катастарот  на

недвижностите,  изготвување  државни  топографски  карти,  водење  регистар  на  просторни

единици и други активности.

Во насока на адекватно собирање на информациите кои се однесуваат на проектната област,

беше употребен доминантно квантитативниот метод. Методологијата опфати:

 Идентификација на засегнатите парцели

 Попис на засегнатите лица/субјекти 

 Процена на имотот (недвижности, друг засегнат имот и посев)

 Анализа на собраните податоци, Проверка на податоците.

4.2.1. Идентификација на засегнатите парцели 

За потребите на овој проект беше спроведена професионална геодетско снимање и тоа беше

завршено кон крајот на мај 2015 година. Резултатот на ова геодетско снимање беше Елаборатот

за експропријација, комплетиран и доставен до ЈПДП во јули 2015. Геодетското снимање дава

точни  податоци  и  количество  на  земјиште  што  ќе  се  одземе  за  потребите  на  патот  и

одлагалиштата.  При  изготвувањето  на  шемата  за  земјиштето  беше  користена  ажурирана

геодетска основа, како и листа на индикации за сите катастарски парцели на терен преку кои

поминува траса на патот и одлагалиштата.

Податоците собрани од Катастарот за засегнатите парцели (број, категорија, тип на земјиште),

беа проверени од страна на проектантите во фазата на планирање, како и тимот на АПР пред

комплетирање на овој документ. Исто така, неколку посети на терен реализираа проектантите а

со цел да ја испитаат достапноста на планираното земјиште и обемот на негово користење од

страна на локалното население.

Локациите  на  одлагалиштата  беа  внимателно  избрани  со  цел  да  бидат  поставени  на

некористено  земјиште.  Одлагалиштето  во  Градец  се  наоѓа  во  маалото  кое  опфаќа  стари  и

руинирани објекти (куќи/амбари) кои биле целосно напуштени пред околу четири децении.
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Одлагалиштата во Длабочица, Т`лминци и Лозаново се наоѓаат на напуштено земјиште, далеку

од населено место.

За правилно сфаќање на засегнатата област и проверка на теренот, беа реализирани теренски

посети долж трасата  од страна на тимовите за  АКП и проектирање.  Потемелни посети беа

организирани во 2015 и 2016 година, а помали во 2017 година.

Сите објекти беа физички и визуелно проверени од надворешната страна, со цел да се провери

дали  има  некој  што  живее  во  него.  Полињата  и  парцелите,  и  на  трасата  на  патот  и  на

одлагалиштата, беа визуелно проверени од АПР тимот.

4.2.2. Идентификација на засегнатите корисници на земјиште 

Информациите  за  парцелите  кои  треба  да  се  одземат  за  потребите  на  овој  проект  се

обезбедени  од  овластената  катастарска  служба  -  Агенција  за  катастар  на  недвижности  на

Република Македонија.

Иницијално, податоците од Катастар доаѓаат само со името на сопствениците. Овие податоци

беа проверени од страна на АПР тимот и беа споредени со релевантните податоци собрани од

состаноците  со  засегнатите  сопственици  на  земјиште  или  социо-економското  истражување

спроведено за потребите на овој проект. Контакт информациите оставени во прашалниците,

или Листите за присуство служеа како појдовна точка за теренска проверка. АПР тимот направи

неколку  посети  на  целата  површина  од  втората  потсекција  и  површините  на  сите  четири

одлагалишта.  Две  наменски  посети  беа  направени  на  сите  засегнати  објекти  (12.07.2017  и

22.06.2016  година),  а  со  цел  да  се  утврди  дали  има  жители  кои  живеат  во  објектите

регистрирани во Елаборатот за експропријација.

4.2.3. Анализа на добиените податоци 

Собраните податоци, како од проценката на вредноста на земјиштето, така и од проценката на

посевите,  беа споени и споредени. Некои од податоците за сопственоста беа проверени во

Катастар, бидејќи беше неопходно да се утврди дали некои сопственици кои губат поголем дел

од  парцелата,  всушност  поседуваат  друго  земјиште  некаде,  или  се  потпираат  само  на  ова

земјиште  што  треба  да  се  одзема  за  потребите  на  проектот.  Овој  пристап  помогна  во

утврдување на првичната ранливост кај сопствениците на земјиштето.

Следните наоди произлегоа од процесот на анализа на податоците:

 Некои парцели кои во катастар се регистрирани како одредена култура, при процена на 

посевите се утврди друга култура

 Земјоделското обработливо земјиште беше запоставено и не е во употреба.

 Има многу сопственици на земјиште (околу 95%) кои всушност живеат далеку од 

засегнатото земјиште
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 Повеќето сопственици на земјиште, исто така поседуваат и други парцели во близина 

или на друго место.

 Земјоделските активности не се главниот обезбедувач на средствата за живот на 

засегнатите домаќинства

4.3. Влијание на имот 

4.3.1. Тип и класификација на засегнатото земјиште во Македонија

Земјиштето  што  е,  и  што  може  да  се  употреби  за  секоја  земјоделско,  шумско  и  друго

производство, се регистрира како Катастарска култура.

Според методот на користење на земјиште, истото се класифицира како плодно, неплодно и

земјиште под вода.

Постојат три типа на земјиште:

1) Плодно земјиште 

2) Неплодно земјиште

3) Земјиште под вода

Плодните земјишта се распоредуваат  како:  ниви,  ниви под оранжерии,  ниви под помошни

објекти, ниви под објекти за примарна обработка на земјоделски производи, оризови ниви,

градини, овоштарници, лозја, ливади, пасишта, шуми, и трстици и мочуришта.

Неплодните  земјишта се  делат  на:  природно  неплодно  земјиште и  вештачко  неплодно

земјиште. Во  природно  неплодно  земјиште  влегуваат:  долови,  камењари,  плажи  и  друго

природно неплодно земјиште.  Вештачко неплодно земјиште  претставува земјиште  за  кое  е

донесен урбанистички план или урбанистичко – планска  документација. За вештачко неплодно

земјиште се смета:

1) Градежно неизградено земјиште,  и 

2) Градежно изградено земјиште: Земјиште под зграда и земјиште под објект.

Плодните земјишта се распоредени во осум катастарски класи, за секоја катастарска култура на

земјиштето.  Земјиштето  за  секоја  катастарска  култура  што  е  со  најдобра  плодност  се

распоредува во прва класа, земјиштето што има непосредно послаба плодност се распоредува

во  втора  класа  и  така  редоследно  до  осмата  катастарска  класа.  Неплодното  земјиште и

земјиштето под води не се распоредуваат во катастарски класи. Референтното/индикативното

земјиште го утврдува Агенцијата за катастар на недвижности.

Кога се утврдува користењето на земјиштето за овоштарник, лозје или шума, нивната возраст и

густина не се земени во предвид. 
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Земјиштето  покриено  со  шумски  дрва,  како  и  земјиштето  обраснато  со  грмушки,  смреки,

макија, глог и слично и со деградирани шуми, се смета за шумско земјиште и се класира во

катастарската култура Шума.

Одделни  стебла  засадени  надалеку,  односно  осамени  дрвја,  не  се  земаат  како  посебна

катастарска култура, туку се распоредуваат во катастарската култура на парцелата на која се

наоѓаат.

Следните катастарски (култури) земјишта се регистрирани при реализацијата на геодетските

процени и  процените на посеви:

 Нива е  земјоделско  земјиште  на  кое  се  одгледуваат,  постојано  или  повремено,  во

плодоред следните полјоделски култури:  пченица,  јачмен,  овес,  рж,  пченка,  компир,

луцерка, детелина, добиточна репка, афион, памук, лен, коноп, тутун, шеќерна репка,

маслодајна репка, сусам, сончоглед, наут, леќа и друго и се обработува најмалку еднаш

во 5 години, како и овошните, лозовите и шумските расадници , култ.ивираните врбаци

за  производство  на  прачки,  јагодарници,  расадниците  на  црници  што  служат  за

одгледување на свилената буба, хмељ и друго;

 Градина е земјоделско земјиште на кое се одгледуваат градинарски култури: домати,

пипер, зелка, праз, кромид, морков, магдонос, боранија, како и земјиште засадено со

цвеќе  и  украсно  растенија  кои  се  користат  за  продажба,  расадници  под  украсни

растенија  и  друго,  а  чие  одгледување  е  потребно  да  има  услови  за  наводнување

(природни или вештачки);

 Овоштарник е земјоделско земјиште на кое се засадени  овошни култури, маслинови

насади, насади од малина, капина како и јаткасто овошје кое се користи за добивање

плодови;

 Лозје е земјоделско земјиште на кое е засадена лоза, калемена или директно на родна;

 Ливада е земјоделско земјиште на кое расте природна треба што се коси редовно;

 Пасиште е земјоделско земјиште на кое расте природна трева што служи исклучиво за

испаша на добиток; 

 Шума е земјиште на кое расте шумско дрво со намена за користење на дрвната маса.

Во врска со сопственичкиот статус засегнатото земјиште може да се подели на две категории:

1) Земјиште  во  сопственост  на  приватни  лица:  единечни  сопственици  или  повеќе

сопственици; и

2) Земјиште во сопственост на Влада на Република Македонија.

Земјиштето  во  сопственост  на  приватни  лица  мора  да  се  компензира  при  процесот  на

експропријација. Земјиштето во сопственост на Владата на Република Македонија, не мора да

биде платена во процесот на одземање, заради сопственичкиот статус на ЈПДП, каде Владата на

Република Македонија е сопственик на ова претпријатие.
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4.3.2. Влијание врз земјиштето 

Површината каде ќе поминува експресниот пат и локацијата на засегнатото земјиште, како што

претходно беше спомнато, е доминантно напуштено земјиште. Иако денес само повремено се

употребува за производство земјиштето покрај трасата на патот, тоа сепак е регистрирано како

потенцијално  плодно  земјиште  што  може  да  се  користи  во  земјоделско,  шумско  и  друго

производство.

Следната  табела дава преглед на  вкупниот  број  на  парцели кои ќе се  одземаат  за  втората

потсекција,  а  се  покриени со овој  АПР од проектот.  Бројот  на  приватни парцели што ќе се

одземат  изнесува  89,2%  од  вкупниот  број  на  парцели  покриени  со  овој  АПР,  додека  пак,

гледано според површина што ќе се одзема за втората потсекција процентот изнесува 87,1% од

вкупната површина. Првиот САПР покриваше 22,9% од вкупната површина, додека овој АПР

покрива 77.1% од вкупната површина што ќе се одзема за потребите на проектот.

Табела 1: Вкупен број на парцели што ќе се одземаат за втората потсекција на овој проект

 

Доминантна површина од вкупното земјиште што ќе се одзема се пасишта, како во број на

парцели (37,2%) така и во површина (37,1%). Значително помалку, група од три различни типа

на парцели (ливада, нива и шума) делат секој по 15-17% ,  со сите 4 заедно прават 85% од

вкупниот број на засегнати парцели.

Слична дистрибуција има и кога ќе се разгледува површината според површина (м2). Имено,

уделот на секој од оваа група од три типа на земјиште се движи во распонот 17-19%.

Следната табела ги споделува податоците за површината што ќе биде одземена за потребите на

втората потсекција од овој проект.

Табела 2: Вкупна површина на земјиште што ќе биде одземена за Втората потсекција
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Државното земјиште сочинува само 10,8%, гледано според број на парцели, или 12,9% гледано

според површина од вкупното земјиште што ќе се одзема. Во оваа категорија на земјиште,

пасиштата  со  24  парцели  (32.100m2)  и  шумите  со  20  парцели  (42.007m2)  го  сочинуваат

најголемиот дел од 67 парцели (85.297m2) кои се во сопственост на Република Македонија.

Табела 3: Вкупен број на приватни парцели кои ќе бидат одземени за втората потсекција 

Приватното земјиште е претставено и на горната табела, како и на долниот график. Најголемиот

број на приватни парцели што ќе се одземат се наоѓаат во катастарската општина Градец, и тоа

46,8% од сите приватни парцели што ќе бидат одземени за втората потсекција на проектот.

Идентичен процент  е  регистриран и кај  бројките поврзани со нивите,  при што повеќето од

парцелите регистрирани како нива се наоѓаат во истата катастарска општина Градец. Голем број
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на парцели регистрирани како овоштарник, а ќе бидат засегнати во оваа потсекција на проектот

исто се наоѓаат во Градец (45 од 54 парцели). Генерално, 37,4% од парцелите што ќе бидат

засегнати  со  експропријација  се  пасишта.  На  следниот  графикон  се  претставени

процентуалното учество на типот на приватно земјиште. 

Слика 6: Вкупна површина на земјиште што ќе се одзема за втората потсекција 

Пасиштата  имаат  водечка  улога  во  површина  на  земјиште  што  ќе  биде  одземено  од  оваа

катастарска општина со 32,3%, пратено од шума со 23,5% и ниви 16,5%. Градец учествува со

46,1% од сите парцели што ќе бидат одземени за оваа потсекција од проектот. Или, преведено

во површина земјиште, тоа е 42,3% од целото земјиште што ќе биде одземено за оваа втора

потсекција на проектот се наоѓа во катастарската општина Градец.

Табела 4: Вкупната површина на приватни парцели што ќе биде одземена за втората потсекција
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Вкупно 366 сопственици, физички лица, ќе изгубат земјиште за потребите на втората потсекција

од планираниот експресен пат. Мноштвото од сопствениците на земјиште што ќе се одземе за

оваа  потсекција  (259,  или  70,7%)  живеат  во  општина  Крива  Паланка,  од  кои  96  (37%)  се

регистрирани  со  адреса  во  градот  Крива  Паланка,  а  други  23  (9%)  се  регистрирани  во

Конопница, населба прилепена до градот. Останатиот дел од сопствениците регистрирани со

адреси  во  општина  Крива  Паланка  живеат  во  руралните  области,  или  се  регистрирани  во

Катастар дека живеат во руралните населби на општината Крива Паланка.

Следната  табела  дава  преглед  на  сопственичката  структура  на  земјиштето.  Некои  56,3%  од

вкупниот број на парцели што ќе бидат одземени за потребите на оваа потсекција од проектот

имаат повеќе од еден сопственик, додека 35,6% од парцелите се во сопственост на единечен

сопственик. Земјиште во државна сопственост има удел од 10,8% од вкупниот број на парцели

што ќе бидат одземени за втората потсекција на овој проект. Нема регистрирано парцели со

мешан тип на сопственост (државно со приватни лица).

Табела 5: Вкупна површина на приватните парцели што ќе се одземат за втората потсекција

4.3.3. Влијание на посевите

Тимот  за  процена  на  посевите,  составен  од  двајца  лиценцирани  проценители,  обајцата

земјоделски инженери, ја реализира проценката. Податоците од  проценката се  претставени на

следната табела. Како што може лесно да се воочи, скоро половина од земјиштето (47,6%) од

втората потсекција се пасишта. Шумите во втората потсекција зафаќаат четвртина (25,6%) од

потребното  земјиште,  додека  ливадите  се  распослани  на  23,5%  од  потребното  земјиште.

Овоштарниците, со низок степен на продуктивност зафаќаат некои 3,3% од вкупно потребното

приватни земјиште.

Табела 6: Вкупно проценета површина според катастарска категорија и општина

Овоштарниците сочинуваат 6% од вкупно потребното земјиште. И приватните и државните 

овоштарници се запоставени и тие сеуште раѓаат плодови, но без човечка помош. 
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4.3.4. Влијание на дрвата

Дрвната маса што ќе се одземе при експропријацијата е претставена на следната табела. Во

Т`лминци, како најголема површина под овоштарник што постои на трасата на патот, има 168

дрва на круша кои пак, сочинуваат 79% од сите овошни дрвја што ќе бидат одземени во втората

потсекција на овој проект.

Вреди  да  се  напомене  дека  сите  овие  дрвја  не  биле  соодветно  третирани  во  изминатите

неколку декади. Нивниот производствен капацитет е далеку под просечниот кој би се добил на

оваа почва во нормални услови, кога луѓето би го населувале/обработувале просторот долж

отпечатокот на проектот. Иако нивното производство е помало од просечното, компензацијата

е направена според пазарни цени, без намалување или девалвирање на продуктивноста.

Во  врска  со  проценката  на  дабовите  дрва,  проценителот  изврши  проценка  на  возрасните

дабови дрва и резултатот е претставен во последната колона на табелата подолу. Проценетата

вредност за овој тип на проценка е претставен во поглавјето кое се однесува на вреднување и

компензација.

Табела 7: Загуба на дрва во втората потсекција на проектот

4.3.5. Влијание на објектите/структурите

Постојат вкупно 23 регистрирани објекти, според Елаборатот за експропријација, кои ќе бидат

одземени (експроприрани) за  втората потсекција  на овој  проект.  Како  што претходно беше

спомнато,  повеќето  од  објектите  што  ќе  се  одземаат  се  напуштени,  освен  два  кои  се

регистрирани дека служат како објекти за домување, односно, домови. На трасата од втората

потсекција не се регистрирани нелегални објекти. 

Следната  табела  ја  претставува дистрибуцијата  на објекти по  катастарски општини,  број  на

парцели и површината на објектите.

Табела 8: Објекти/структури што ќе се експроприраат
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Во Т`лминци единствениот објект што ќе се одзема се наоѓа  на самиот крај  од селото.  Тоа

порано било дом, со неколку придружни објекти. Причината за одземањето на овој објект е

поставување на бетонски фундаменти, база за вијадуктот кој треба да помине неколку метри

северно од куќата.

Слика 7: Напуштен објект кој ќе биде одземен во Т`лминци (Извор: Борис Стипцаров) 

Локацијата на куќата е претставена на следната мапа. Овој објект (види Слика 7)  е обоен во 

сино. 

Слика 8: Област што ќе биде експроприрана (Елементи на експресниот пат - Т`лминци) 
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Следната мапа е шема на парцелите на одлагалиштето во катастарска општина Градец, што ќе

бидат одземени. Тука има пет напуштени објекти кои сеуште се во добра состојба, како и други

два  руинирани.  Три  од  петте  напуштени  објекти,  пред  да  бидат  напуштени,  служеле  како

амбари, а други две како домови. Намената на другите два руинирани објекти не може да се

утврди. 

 

Слика 9: Област што ќе се експроприра (Одлагалиште Градец) 

Најпроблематичните прашања поврзани со раселувањето ќе се појават на трасата на патот во

Пандочка Маала (и Спасеница, непосредно до неа), двете дел од населбата од растурен тип

Градец, каде што два населени објекти за домување, домови (види слика 11 и 16) ќе бидат

одземени  за  целите  на  патот,  заедно  со  нивните  помошни  објекти.  Сите  овие  објекти  и

помошни објекти се во доста лоша состојба и се поделени во две групи на објекти. Сите објекти

што ќе бидат одземени, а се наоѓаат во ова маало, се користени своевремено од две различни

фамилии. Денес, само две куќи се користат и луѓето што во нив живеат припаѓаат на двете

различни фамилии, кои всушност се и роднински поврзани. На првата локација, има четири

објекти, додека на втората локација има само два објекти, еден до друг, со придружни објекти

(амбар, штала) кои се наоѓаат некои 20-30м над населената куќа.
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На првата локација,  куќите се  изградени во традиционален стил (домот над шталата,  види

Слика 10) со локални градежни материјали. На втората локација шталите се одделени од домот

(слика 11 и 12), и истите се изградени со  локални градежни материјали

Слика 10: Поранешни објекти за домување, сега придружни објекти – Градец (Извор: Борис

Стипцаров) 

Слика 11: Објекти за домување што ќе се одземат – Градец (Извор: Борис Стипцаров)
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Слика 12: Објекти за домување, со придружни објекти– Градец (Извор: Борис Стипцаров)

Следната мапа ја претставува локацијата на зградите/објектите што треба да се експроприраат

заедно  со  шемата  на  парцелите  во  околината.  Оваа  мапа  е  дел  од  патот.  Објектите  се

претставени со сина боја.

 

Слика 13: Област што ќе се експропира (Елементи на експресниот пат – Градец 1)

Следната мапа ја претставува раскрсницата меѓу пристапниот пат за новиот експресен пат и

постојниот магистрален пат. Трите објекти кои се планира да се одземат, два непосредно до

постојниот пат, едниот служи како викенд куќа и еден е напуштен. Третиот објект се наоѓа на

ридот и е напуштен и делумно демолиран објект кој порано служел за домување.
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Слика 14: Област што ќе се експроприра (Елементи на експресниот пат – Градец 2, Крива

Паланка)

Слика  15: Засегнати  објекти  непосредно  до  постојниот  пат  во  Крива  Паланка  (Извор:

Google) 

4.4. Влијание врз луѓето

Со реализација на овој проект се очекува две лица да го изгубат домот. Двете лица живеат сами

и се женски лица во своите зрели години. 

Првото лице, живее во една од групата на четири куќи, лоцирано во Градец (види Слика 13,

Слика 10 и 16), има 58 години и е регистрирана како примател на социјална помош заради

аутистичко однесување. Живее сама, но е редовно посетувана (2-3 пати неделно во просек) од

нејзиниот  брат  со  жена  му.  Тие  помагаат  околу  организацијата  на  нејзиниот  живот  (храна,

чистење, организација на домот, дворот, греење и други неопходни активности кои не може

самата да ги изврши. Нејзиниот брат живее во градот Крива Паланка. 
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Слика 16: Засегната лиќност пред нејзиниот дом – Градец (Извор: Борис Стипцаров)

Другата личност е возрасна жена на 78 годишна возраст и е тешко подвижна со силна желба за

работа во бавчата која се наоѓа веднаш до куќата. Таа ја остварува својата желба кога нејзиното

здравје (/) го дозволува тоа. Нејзиниот син живее во Крива Паланка со неговото семејство. И таа

порано живеела во Крива Паланка, но одлучила да се пресели на тековната локација и куќа,

каде што ги поминала првите неколку години од бракот. Таа е примател на пензија од нејзиниот

починат сопруг.

И двете жени меѓусебно комуницираат на дневна основа, заради близината на живеење, и се

ретко посетувани од претставници на Меѓу-општинскиот центар за социјални работи во Крива

Паланка.

Не беа регистрирани други индивидуи, или домаќинства, кои ќе го загубат домот.

4.5. Влијание на средствата за живот и бизнис

Не е регистрирано  негативно влијание врз средствата за живот или бизниси во теренските

посети  на  АПР  тимот.  Двете  засегнати  лица  зависат  од  редовните  приходи  исплаќани  од

државни институции: Социјални трансфери (социјална помош) и пензија.

Не е регистриран закуп на некоја од засегнатите приватни или државни парцели.

4.6. Влијание врз комуналните ресурси 

Регистрирано е дека само една комунална структура ќе биде засегната со активностите кои

произлегуваат од проектот. Тоа е бетонски резервоар за вода (каптажа) која се наоѓа над самото

село Т`лминци, блиску до куќата која треба да се експроприра заради изградба на бетонските

фундаменти на вијадуктот.  Ова е единствениот резервоар кој го користат горните 6 куќи во

селото. Слика од структурата е претставена долу.
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Слика 17: Комунални ресурси – Резервоар за вода во Т`лминци (Извор: Борис Стипцаров)

4.7. Резиме на влијанија

Резимето на влијанија е претставено на следната табела.

Табела 9: Резиме на влијанијата на проектот

Бр. Влијание Единица Количеств
о

Загуба на земјиште
1 Вкупен број на засегнати парцели Бр. 621

2 Вкупно земјиште што се одзема (m
2
) 661.514 66.1 ha

3 Вкупен број на плодни парцели што се одземаат Бр. 544

4 Вкупно плодно земјиште што се одзема (m
2
) 570.637 57 ha

5 Засегнати приватни парцели Бр. 554

6 Површина на приватно земјиште што се одзема (m
2
) 576.217 57.6 ha

7 Засегнати парцели во државна сопственост Бр. 67

8 Државно земјиште што ќе се одземе (m
2
) 85.297

9 Број на сопственици што ќе изгубат земјиште Бр. 366

Загуба на дрвја
10 Вкупен број на овошни дрва што ќе се одземат Бр. 213

11 Вкупен број на дрва што ќе се одземат Бр. 459

Засегнати структури
12 Вкупен број  на засегнати структури Бр.. 24

13 Вкупен број на засегнати објекти/згради Бр. 23

14 Вкупна површина на засегнати објекти/згради (m
2
) 941

15 Резервоар за вода (Т`лминци) Бр. 1

Засегнати лица
16 Број на засегнати луѓе Бр. 366

17 Број на ранливи лица Бр. 2

30



5. Социо-економски податоци

Резултатите од социо-економската студија која беше изработена во рана фаза на подготовка на

проектот  и  која  ги  опфати  потенцијално  раселените  лица  се  претставени подолу.  Студијата

вклучуваше  прашалник  за  виталните  карактеристики  на  сопствениците  на  земјиште,

домаќинствата  на  ЛЗП,  начинот  на  обезбедување  на  приходи  во  домаќинството,  како  и

прашања што може да ја идентификуваат социјалната ранливост кај ЛСП.

Засегнатата  област  од  проектот,  пред  некои  40тина  години,  почувствувала  силен  бран  на

миграција  ,  и  од  тогаш  областа  постојано  губи  население  заради  миграција  кон  урбаните

центри.  Земјоделскиот  начин  на  живот  е  значително  намален  и  маргинализиран  заради

потребата да се обезбеди стабилен приход за домаќинството од други индустриско/услужно

поврзани извори.  Затоа,  земјоделските активности ја  губат нивната доминација  како главен

столб на приходите на изворите на приход. Денес, не постои домаќинство во засегнатата област

што живее само од земјоделски активности кои се извршуваат во проектната област. Скоро сите

засегнати  парцели  се  напуштени и  не  се  користат  за  земјоделски  активности.  Повеќето  од

регистрираните сопственици се преселени во град, или близу до постојниот магистрален пат и

не ги користат своите имоти како извор на приход.

5.1. Население и домување

Според Пописот на население и домаќинства во 2002, општина Крива Паланка имаше вкупно

население од 20.820 лица од кои 10.093 (48,5%) се жени. Овој број  на жители живеел во 6.600

домаќинства и 9448 домови. Густината на населението во 2002 изнесувало 43 лица на km
2
.

На примерок од население е извршено социо-економско истражување во март 2016, кое пак

покривало 106  засегнати  домаќинства,  што  претставува  29% од вкупниот  број  на  засегнати

сопственици.  Вкупно  329  лица  живеат  во  рамките  на  интервјуираните  домаќинства.  Сите

интервјуирани  живеат  блиску  до  засегнатото  земјиште.  Целта  на  социо-економското

истражување е да се соберат општи податоци за социо-економската состојба на засегнатите

сопственици на земјиште, без оглед на местото на живеење. Социо-економските податоци на

засегнатото  население  според  попишаните  парцели  и  социо-економското  истражување  се

претставени подолу.

Примерокот на испитаници изнесуваше 106 сопственици од кои 72 беа мажи, а 34 жени, и сите

живеат во општина Крива Паланка. Скоро ¾ од примерокот на сопственици на земјиште што ќе

бидат засегнати живеат во рурална населба. 

Табела 10: Возраст, пол, и место на живеење на испитаниците 

Година на раѓање\
Урбано -Рурално

Мажи Вкупно
Мажи

Жени Вкупн
о

Жени

Вкупно Вкупе
н збир

Рур. Урб. Рур. Урб. Рур. Урб.

1986 - 1998 0 1 1 0 1 1 0 2 2

1976 - 1985 4 1 5 4 1 5 8 2 10

1966 - 1975 8 2 10 6 2 8 14 4 18

1956 - 1965 14 5 19 7 2 9 21 7 28

1946 - 1955 22 7 29 4 2 6 26 9 35

1936 - 1945 6 1 7 4 1 5 10 2 12
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prior 1935 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Етничкиот профил на интервјуираната популација е речиси хомоген, со мнозинството од 105

испитаници се декларирале со македонско етничко потекло,  додека само 1 лице со српско

етничко потекло.

Табела 11: Образовен профил на испитаниците 

Ниво на завршено образование Total Male Female

Незавршено основно и без образование 6 2 4

Основно училиште 46 28 18

Средно училиште 43 33 10

Високо образование 10 8 2

Академска титула (М-р, Д-р) 1 1 0

ВКУПНО 106 72 34

Генерациите  родени  после  1965  имаат  завршено  средно  училиште.  Повеќето  од  младите

сопственици (или наследници) живеат со нивното семејство кое се состои од две деца, брачен

партнер, и мајка/татко или двајцата родители.

Табела 12: Други демографски карактеристики на испитаните домаќинства

Домаќинства што имаат: Број на
домаќинств

а
- Предучилишни деца (до 6 години) 21

- Училишни деца (Основно и средно училиште) 32

- Студенти 14

- Возраст над 60 години 97

- Лица со посебни потреби (попреченост, изнемоштени, итн.) 1

- Сопственици кои живеат со родители/деца во повеќе генерациски домаќинства 38

- Сопственици кои живеат сами (починат брачен партнер) 11

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ЛИЦА ВО ДОМАЌИНСТВОТО 3.1

Некои 85% (90 домаќинства) живеат во куќа, додека 10% (11 домаќинства) живеат во стан (5%,

без одговор). Просечниот животен простор на испитаната популација на засегнати сопственици

на земјиште изнесува 78m2. Околу 69 сопственици имаат два или повеќе станови/куќи. 

Само  5  женски  испитанички  живеат  со  својот  сопруг,  додека  20  живеат  со  своите  деца  и

нивното семејство. Во 8 домаќинства, каде жена е сопственик на имотот што ќе се одзема, има

малолетни деца. 

Сите домаќинства имаат пристап до чиста вода за пиење. Повеќе од 20% имаат и сопствен

бунар.  Околу  36%  се  поврзани  на  градски  водовод,  додека  останатите  64%  ги  користат

локалните бунари и водоводни мрежи во местата каде што живеат. Само 20% се поврзани на

канализациски систем, додека другите имаат септички јами. 
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Сите испитани домаќинства имаат пристап до пат, и сите имаат и друг имот освен тој што ќе

биде  одземен  за  потребите  на  овој  проект.  Следната  табела  дава  преглед  на  имотот  што

испитаните засегнати сопственици на земјиште го поседуваат.

Табела 13: Имот во сопственост на засегнатите сопственици на земјиште 

Имот
Домаќинств

а
Поседуваат 2 или повеќе станови/куќи 69

Поседуваат шума 53

Поседуваат пасиште 69

Поседуваат ливада 47

Поседуваат нива 17

Поседуваат овоштарник 44

Поседуваат градина/двор 88

Поседуваат стока, пчели, зајаци ... 62

Поседуваат возило 96

5.2. Економски карактеристики

Повеќето од засегнатите сопственици на земјиште обезбедуваат средства за живеење за своето

домаќинство.  Следната  табела  ја  претставува  структурата  на  приход  кој  го  обезбедуваат

засегнатите сопственици на земјиште. 

Табела 14: Извор на приход на засегнатите сопственици на земјиште 

Невработен
и

Пензија Вработувањ
е

Мажи 12 26 34

Жени 5 7 22

Вкупно 17 33 56

Некои 16% од испитаниците  изјавија  дека  се  без  работа,  во  моментот.  Девет  од овие  16%

изјавија  дека  добиваат  финансиска  помош од владата,  а  која  се  исплатува  на  оние  што  го

изгубиле  работното  место  во  некоја  од  фабриките  загубари.  Не  постои  домаќинство  без

редовен приход, без оглед дали се работи за пензија, плата или некој од семејството работи во

странство како градежен работник, па праќа пари дома.

Бројот  на  невработени  испитаници  е  16%.  Околу  31%  од  испитаниците  се  пензионери.

Останатиот број на испитаници се вработени.

Скоро 94% од испитаниците изјавија дека средства за живот во домаќинството им се потпираат

на редовни месечни приходи, без оглед дали се од пензија, или од двете за оние кои живеат со

родителите  во  иста  куќа.  Следната  табела  претставува  број  на  невработени  членови  во

испитаните домаќинства.

Табела 15: Број на невработени членови во домаќинствата (малолетните се исклучени) 

Број на вработени 0 1 2 3 4

Членови на домаќинство 21 52 19 13 1
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Само еден сопственик изјави дека неодамна користел владини субвенции за овоштарник, но

истите завршиле пред 2 години.

Колку за дополнително објаснување, постои голема предност да се живее во област јаде има

бројни  ресурси  кои  се  неискористени,  како  што  се  пасишта,  шуми,  земјоделско  земјиште,

овоштарници и други земјоделски поврзани активности, и покрај тоа што сите се приватни.

Повеќето  од  засегнатите  лица  користат  дрва,  зеленчук  и  овошје  одгледано  во  сопствената

градина, така што ретко ги купуваат овие производи на пазар. 

Нефинансиски приход кој силно ја поддржува живејачката на домаќинствата е претставен и

вклучен во следната табела. Тие кои живеат во станови во градот мора да ги купат сите овие

производи, кои пак луѓето што ги имаат овие ресурси ги добиваат бесплатно.

Податоците претставени на следната табела се повеќе-секторски и не претставуваат интегрална

целина. 

Табела 16: Извори на приходи на испитаните домаќинства:

АКТИВНОСТИ И ПРИХОД
Број на

домаќинств
а

Земјоделски
активности

Редовни
приходи

Бизнис Други
проход

и

Земјоделски активности

Бавча/градина 72 65 3 60

Овоштарник 27 27 0 27

Чување стока 62 60 2 23

Лозје 2 2 0 0

Обработка на земја 22 20 0 12

Шуми 43 40 6 33

Регуларни приходи
Плата 92 76 5 20

Пензија 66 54 3 22

Камата 7 0 0 2

Изнајмување 

земјоделско земјиште
0

0 0 0

Изнајмување стан/куќа 5 3 0 3

Социјални и други 

трансфери 
56

43 3 12

Бизнис
Трговија 2 2 0 0

Услуги 9 9 6 3

Производство 0 0 0 0

Други приходи
Сезонска работа 65 61 32 0

Приходи од странство 14 11 10 0

Градителството (изградба на куќи и други објекти) е сезонската работа во пошироката област по

која  истата  е  препознатлива.   Некои  од  сезонските  работници,  редовно  регистрирани како

невработени, работат не само во Скопје, туку во други градови во Македонија нелегално, но и
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во странство, посебно во Германија и некои во Италија, користејќи ја можноста да останат во ЕУ

Шенген земјите шест месеци во годината, без виза. 

6. Правна рамка

6.1. Национално законодавство

Во  Република  Македонија,  легислативата  претставена  подолу  ги  регулира  прашањата  за

стекнување на сопственичко право врз приватно земјиште од страна на државата, а за јавни

потреби како што е изградба на пат:

 Закон  за  експропријација  (Службен  весник  на  РМ,  бр.  95/12,  131/12,  24/13,  27/14,

104/15, 192/15, 23/16, 178/16);

 Закон за јавни патишта (Службен весник на РМ, бр. 84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11;

53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16,

71/16);

 Закон за градење (Службен весник на РМ, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,

144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,

129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16).

 Закон за проценка (Службен весник на РМ, бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14,

104/15, 153/15, 192/15, 30/16)

 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ,

бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16)

 Методологија  за  утврдување  на  пазарната  вредност  на  недвижниот  имот  (Службен

весник на РМ, бр.54/12)

 Правилник  за  метод  на  катастарска  класификација  и  одредување и  регистрација  на

промената  на  катастарската  култура  и  земјишна  класа  (Службен  весник  на  РМ,  бр.

144/13, 95/15)

 Закон за постапување со бесправно изградени објекти  (Службен весник на РМ, бр.

23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)

 Закон за сопственост и други стварни права (Службен весник на РМ, бр. 18/01, 99/08,

139/09, 35/10);

 Закон за постапување по претставки и предлози (Службен весник на РМ, бр. 82/2008,

13/13, 156/15, 193/15);

 Закон за катастар на недвижности (Службен весник на РМ, бр.  55/13, 41/14, 115/14,

116/15, 153/15, 192/15, 61/16);

6.2. Македонската правна рамка за социјални прашања

Доменот на општеството е столбот на секој закон. Но, оние кои се од посебен интерес поврзани

со овој проект се:

 Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ, бр. 79/09, 148/13,164/13, 187/13,

38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/18, 30/16)
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 Закон за пензиското и инвалидското осигурување (Службен весник на РМ, бр. 53/13,

170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,

154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16)

 Закон за домување (Службен весник на РМ, бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13,

163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16)

 Закон за здравствена заштита (Службен весник на РМ, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 132/15, 154/15, 192/15, 37/16)

 Закон за јавно здравје (Службен весник на РМ, бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15, 37/16)

 Закон за санитарна и здравствена инспекција (Службен весник на РМ, бр. 71/06, 139/08,

88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16)

 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РМ, бр.  06/12,

166/14, 150/15, 201/15)

 Закон за безбедност во сообраќајот (Службен весник на РМ, бр. 169/15, 55/16)

 Закон  за  безбедност  и  спасување  (Службен  весник  на  РМ,  бр.  93/12,  41/14,  71/16,

106/16)

Социјалната  заштита  е  систем  на  мерки  и  услуги  финансирани  од  системот  за  социјална

заштита (социјална превенција - кој според Законот за социјална заштита вклучува - образовна

и  советодавна  работа,  развој  на  формите  за  само-помош,  волонтерска  работа  итн,

институционална  грижа,  не-институционална  грижа  и  монетарна  помош)  и  системот  за

социјално  осигурување  заснован  на  придонеси  (пензиско  и  инвалидско,  здравственото  и

осигурување во случај на невработеност).

Законот  за  пензиско  и  инвалидско  осигурување  ги  уредува  задолжителното  пензиско  и

инвалидско  осигурување,  опфатот  на  осигуреници,  правата  кои  се  остваруваат  од  ова

осигурување, матичната евиденција на осигурениците и корисниците на права од пензиското и

инвалидското осигурување, основите на капитално финансирано пензиско осигурување, како и

посебните  услови  под  кои  одделни  категории  на  осигуреници  ги  остваруваат  правата  од

пензиското и инвалидското осигурување. Права кои произлегуваат од Законот за пензиско и

инвалидско осигурување се: право на старосна пензија, право на инвалидска пензија, право на

ре-алокација на друго адекватно работно место, право на адекватно вработување, право на

професионална рехабилитација и права на соодветни парични надоместоци, право на семејна

пензија, право на паричен надоместок за телесно оштетување, како и право на најнизок износ

на пензија. 

Клучните точки во Законот за домување, од социјална перспектива, а кои се релевантни за овој

проект  е  што  тој  предвидува  можност  за  изнајмување  државни  станови  на  социјално

загрозените и бездомни лица во согласност со Законот за социјална заштита. Овој закон се

занимава, меѓу другото, и со прашањето за социјалното домување и домувањето на ранливите

групи  (деца  без  родители  или  без  родителска  грижа,  корисници  на  социјална  и  трајна

финансиска поддршка, лица засегнати со природни болести, лица со пречки и лица кои имаат

потреба и грижа од друго лице, социјално загрозените од ромската етничка припадност, сами

родители со малолетни деца).

Овој закон ги уредува основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности

на  жените  и  мажите,  надлежностите,  задачите  и  обврските  на  одговорните  субјекти  за

обезбедување на еднакви можности, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и
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мажите,  како  и  слични  прашања.  Целта  на  овој  закон  е  промовирање  на  принципот  за

воспоставување  еднакви  можности  за  жените  и  мажите  во  политичката,  економската,

социјалната, образовната област, како и во другите области од општествениот живот.

6.2.1. Процес на експропријација

Македонското  законодавство  со  присилното  раселување  и  обновување  на  средствата  за

живеење се занимава во рамките на законска рамка за експропријација, со основна идеја дека

сопственикот на имот треба да биде компензиран за неговата загуба, најчесто во пари.

Кратка презентација на процесот на експропријација е претставен во Прилог 5.

Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија" број 95/12, 131/12,

24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16, 178/16) ja уредува постапката за експропријација на имот

за проекти кои се од јавен интерес и поврзаните права за недвижен имот (недвижен имот).

Изградба  на  линиска  инфраструктура,  во  овој  случај  експресен  пат,  спаѓа  во  проекти  од

национален / јавен интерес. Правното оправдување за тоа зошто се смета дека овој проект е од

јавен интерес се поднесува заедно со барањето за експропријација (како дел од истиот процес),

до  Државниот  правобранител,  од  страна  на  корисникот  на  експропријацијата.  Државниот

правобранител  на  Република  Македонија,  исто  така,  застапува  државни  претпријатија,

фондови, агенции, институции, јавни установи, трговски друштва и други институции основани

од Владата.  За  овој  проект,  Владата на Република Македонија  ја  прифати иницијативата за

експропријација, а Државниот правобранител ја спроведува.

Органот  за  експропријација  по  предлогот  за  експропријација  закажува  расправа  на  која  ги

повикува сопственикот на недвижноста или носителите на други имотни права на недвижноста

што  е  предмет  на  експропријација  и  предлагачот  на  експропријацијата.  На  расправата  се

утврдуваат постоењето на јавниот интерес, правото на сопственост и другите имотни права,

видот  и  висината  на  надоместот  како  и  други  факти  и  околности  од  значење  за

експропријацијата.

Органот  е  должен  по  доставувањето  на  предлогот  за  експропријација  до  сопственикот  на

недвижноста  или  носителите  на  други  имотни  права  на  недвижноста,  да  закаже  и  одржи

расправа по предлогот, најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставување на предлогот на

сопственикот на недвижноста или носителите на други имотни права на недвижноста.

Расправата може да заврши со спогодба за надомест (плаќање во пари или давање на друга

соодветна недвижност), како и висината на тој надомест ако е утврден во пари и рокот во кој

треба да биде исплатен. Спогодбата има својство на извршна исправа а со склучувањето на

спогодбата се смета дека постапката за експропријација и постапката за определувањето на

надоместокот се правосилно завршени.

Ако не се постигне спогодба органот за експропријација, во зависност од фактите  утврдени во

постапката,  ќе  донесе  решение  за  експропријација.  Против  решението  за  експропријација

може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 15 дена од денот на доставувањето на

решението.
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Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство  издава  под  закуп  државно

земјоделско  земјиште  на  закупци.  Ова  министерство  го  раскинува  постојниот  договор  со

закупецот и потпишува нов со истите услови како и претходно, но без површината на земјиште

што ќе се одземе. ЈПДП ќе ги компензира овие закупци, со употреба на истата методологија

како  и  при  компензација  на  приватните  сопственици  на  земјиште,  но  без  надомест  за

земјиштето.

Останати клучни аспекти на Законот за експропријација се наведени подолу:

Компензација -  Во  Член  18  стои  „За  експроприраната  недвижност  се  исплаќа  праведен

надомест  кој  не  може да биде понизок од пазарната вредност  на  недвижноста.  Пазарната

вредност  на недвижноста  се утврдува под услови и начин утврдени со овој  закон,  според

методологија, правила и стандарди согласно Законот за процена. Правото да се бара надомест

за  експроприрана  недвижност  не  застарува.“  Членот  37  тврди  дека  пазарната  вредност  на

експроприраните недвижности и на недвижностите што се даваат како компензација, ќе бидат

утврдени  од  овластен  проценувач,  согласно  Законот  за  процена.  Надоместот  за

експроприраната  недвижност  се  определува  по  правило  во  пари,  доколку  поранешниот

сопственик, односно носителите на други имотни права и предлагачот на експропријацијата не

се договорат поинаку.

Сопственикот  на  недвижноста  што  се  експроприра  има  право  на  надомест  и  за  насадите,

посевите,  шумите  на  земјиштето  и  плодовите,  доколку  не  влегле  во  пазарната  цена  на

земјиштето.  Сопственикот на недвижноста  што се експроприра нема право на надомест за

вложувањата што ги извршил по денот кога му е доставен предлогот за експропријација.

Ако на имот кој  ќе се експроприра се врши економската активност, при определувањето на

надоместот за експропријација треба да се земе предвид ефектот на прекин на оваа активност.

Овој износ се утврдува од страна на стручно лице, во согласност со Законот за процена.

Предлогот за експропријација, посебно за секој индивидуален имот, содржи податоци за:

 предлагачот на експропријацијата;

 недвижноста за која се предлага експропријацијата;

 сопственикот  на  недвижноста  (лично  име  или  назив,  живеалиште/престојувалиште,

седиште);

 носителите  на  други  имотни  права  на  недвижноста  (лично  име  или  назив,

живеалиште/престојувалиште, седиште);

 видот на објектот или изведувањето на работи за кои се предлага експропријацијата.

Со предлогот за експропријација се поднесува:

 извод од Актот за планирање на просторот или одобрен проект за инфраструктура;

 геодетски  елаборат  за  нумерички  податоци  за  недвижноста  за  која  се  предлага

експропријација;
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 понуда  за  видот  и  висината  на  надоместот  за  недвижноста  за  која  се  предлага

експропријацијата во висина на пазарна вредност на недвижноста утврдена од овластен

проценувач согласно Законот за процена;

 имотен лист  за недвижноста за која се предлага  експропријација;

 имотен  лист  за   недвижноста   што  се  нуди  како  надомест  за  експроприраната

недвижност.

Во прилог на Законот за експропријација,  одредбите од Уставот и Законот за сопственост и

други  стварни  права  се  исто  така  релевантни  во  процесот  на  стекнување  со  земјиште  и

раселување:

- Уставот  на  Република  Македонија гарантира  правна  заштита  на  сопственоста  и

наведува  дека  ниту  едно  лице  не  може  да  биде  лишен  од  неговата  /  нејзината

сопственост  или  правата  кои  произлегуваат  од  неа,  освен  кога  се  работи  за  јавен

интерес утврден со закон. Доколку имотот е експроприран или пристапот до истиот е

ограничен, тогаш е загарантирана правична компензација која нема да биде пониска од

пазарната вредност. 

- Според Законот за сопственост и други стварни права, ниту едно лице не смее да биде

лишено од неговата  /  нејзината сопственост  или правата  кои произлегуваат  од неа,

освен  кога  се  работи  за  јавен  интерес  утврден  со  закон  или  со  акти  за  просторно

планирање.  Во  слушај  на  одземање (комплетна  експропријација)  или ограничување

(нецелосна експропријација), правична компензација не пониска од пазарната вредност

во времето на експропријацијата е гарантирана.

6.3. Принципи на СБ и процедури за раселување усвоени со овој АПР 

Барањата  на  Светска  Банка  поврзани  со  присилното  раселување  е  опфатено  со  ОП  4.12:

Присилно раселување. Оваа политика опфаќа заштитни мерки со кои ги третира и ублажува

ризиците  од  осиромашување:  луѓето  се  соочуваат  со  осиромашување  кога  нивните

продуктивни средства или извори на приходи се изгубени; луѓе се преселувани во средини каде

што нивните продуктивни вештини може да бидат  помалку применливи,  a  конкуренција за

ресурси  е  поголема;  институциите  на  заедницата  и  социјалните  мрежи  се  ослабени;

роднинските  групи  се  распрснати;  и  културниот  идентитет,  традиционалните  авторитети,  и

потенцијалот за меѓусебно помагање е намален или изгубени.

Главните цели на ОП 4.12 се следните:

 Присилното  раселување  треба  да  се  избегнува  секаде  каде  е  возможно,  или  да  се

минимизира, преку испитување на сите остварливи алтернативи на проектот;

 Кога не е возможно да се избегне раселувањето, активностите за раселување треба да

бидат  осмислени  и  реализирани  како  програми  за  одржлив  развој,  притоа

обезбедувајќи  доволно  инвестициски  ресурси  за  раселените  лица  од  проектот  да

учествуваат  во  придобивките  на  проектот.  Раселените  лица  треба  да  бидат
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консултирани  и  треба  да  имаат  можност  да  учествуваат  во  планирањето  и

спроведувањето на програмите за раселување;

 На раселените лица треба да им се помогне во напорите за подобрување на нивната

благосостојба  и  стандардите  на  живеење  или  барем  да  се  вратат  на  ниво  пред

раселувањето или на ниво пред почетокот на реализација на проектот (на подоброто

ниво).

За да се постигнат целите на оваа политика, посебно внимание е посветено на потребите на

ранливите групи меѓу раселените лица,  особено оние кои се под линијата  на сиромаштија,

безимотните, стари лица, жени и деца, домородните народи, етнички малцинства или други

раселени лица кои не се заштитени преку националното законодавство за компензација на

земјиштето.

6.4. ГАП анализа – Македонското законодавство за експропријација и Политиката на 

заштитни мерки на Светска Банка

Главните разлики меѓу националната правна рамка за експропријација (РМ) и политиката на

заштитни мерки на СБ се опишани подолу. Споредбената анализа е претставена во следната

Табела:

Табела 17: Разлики меѓу македонското законодавство и Политиката на СБ

Македонско

законодавство

Политиката за

присилно

раселување на СБ

Заклучок од

разликите

Активности кои ќе ги

адресираат овие

разлики 
Квалификуваност 
Македонското 

законодавство не 

признава лица кои 

немаат формално 

право на сопственост

а) Тие кои имаат 

формално право на 

земјиште 

(вклучително и 

обичајни и 

традиционални 

права признати од 

државата); 

б) Тие кои немаат 

формално право врз 

земјиште во 

моментот на почеток 

на пописот, но имаат 

побарување за такво 

земјиште или имот 

кој е признат од 

националното 

законодавство или 

станува признато 

преку процесот 

идентификуван во 

Генерално,

одредбите  на

македонското

законодавство  и  ОП

4.12  на  СБ  се  исти,

освен  одредбите  за

лицата  кои  немаат

формално  право  на

имотот.

Владината 

иницијатива за 

легализација на 

објекти без 

соодветни градежни 

дозволи започна во 

2010 и заврши во 

јуни 2014. 

Иницијативата за 

легализација на 

илегално изградено 

земјиште (двор) 

започна во 2011 и 

заврши во октомври 

2014. Затоа нема ЛЗП

од c) категорија. Ако 

се појават такви 

случаи, заштитните 

мерки на СБ ќе бидат
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Македонско

законодавство

Политиката за

присилно

раселување на СБ

Заклучок од

разликите

Активности кои ќе ги

адресираат овие

разлики 
Планот за 

раселување; 

в) Тие кои немаат 

признати права или 

побарување за 

земјиштето кое го 

окупираат.

имплементирани.

Права
Македонските закони

не  бараат  социо-

економска  оцена  со

цел  да  се  одреди

реалната  магнитуда

на влијание врз ЛЗП 

Спроведување  попис

и  социо-економска

оцена во засегнатата

област,  да  се

идентификуваат

лицата  кои  ќе  бидат

раселени  и

утврдување  кој  ќе

биде  квалификуван

за  компензација  и

асистенција.

Разликата  меѓу

политиката ОП 4.12 и

националното

законодавство  се

состои  во  тоа  што

според  ОП  4.12,

независно од листата

на  загуби,  се

изведува  и  социо-

економска  оцена  за

да се одреди како  и

дали  загубите

влијаат  врз  изворот

на  приходи  на

лицето  засегнато  со

проектот.

Законот не 

забранува добивање

повеќе информации 

од сите засегнати 

лица – оние со и без 

право. Затоа, нема 

да бидат попишани  

само изгубените 

добра, туку и другите

добра и 

карактеристики кои 

помагаат во 

профилирање на 

засегнатите лица и 

утврдување на 

влијанието. ОП 4.12 

на СБ да се следи.

Компензацијата, 

според Законот за 

експропријација се 

одредува во 

согласност со 

тековната пазарна 

цена откако ќе се 

земе предвид 

вредноста на 

земјиштето, трошокот

на структурите (за 

домување и деловни)

инсталациите, 

насадите, шумското 

земјиште и дрвјата, 

исто така 

трансакциските 

трошоци подлежат на

Висината на 

компензацијата 

треба да биде 

доволна за да го 

замени губитокот на 

земјиштето и другите

добра според 

вкупните трошоци на

замена во локаните 

продавници / пазари.

Разликата меѓу 

примената на ОП 

4.12 и националното 

законодавство е во 

тоа што ОП 4.12 

овозможува бенефит

за ЛЗП во смисла на 

подобрување на 

квалитет на живот 

или враќање во 

претходната 

состојба.

Компензацијата ќе биде

во висина на вредноста

за замена
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Македонско

законодавство

Политиката за

присилно

раселување на СБ

Заклучок од

разликите

Активности кои ќе ги

адресираат овие

разлики 
компензација.

Временско усогласување за исплата на компензацијата
Според  член  48  од

законот  за

експропријација,

компензацијата

мора  да  биде

платена/обезбедена

во рок од 30 дена од

денот  на

потпишување  на

договорот  за

компензација  или

од  моментот  на

влегување  на  сила

на  судската  одлука

за компензација.

Одземањето на 

земјиште и со него 

поврзаниот имот 

може да се реализира 

само откако ќе биде 

исплатена 

компензацијата и, ако 

е возможно, да се 

обезбедени локациите

за раселување, како и 

надоместоците за 

преселба за лицата 

што ќе бидат 

преселени.

Постои  расчекор  од

15 дена кога земјата

може  да  биде

одземена  пред  да

биде исплатена.

ЈПДП  мора  да

депонира  средства

во  висина  на

понудената  сума  на

посебна  сметка  или

друга  форма  на

гаранција

прифатлива  за

банката  кога

засегнатото  лице  не

ја  прифаќа

понудената

компензација  и  ако

компензацијата  е

еднаква најмалку на

висината  на

вредноста за замена.

Компензацијата  за

земјиште  и  имот

мора  да  биде

целосно  исплатено

пред  да  се  одземе

земјиштето.

Информации и консултации
Оние кои имаат 

формални права 

биваат информирани 

низ целиот процес на 

експропријација 

(дека е поднесено 

барање за 

експропријација), 

пред да е донесена 

одлука за 

експропријацијата, 

општинската 

канцеларија 

задолжена за 

експропријација 

треба да ги повика 

засегнатите лица со 

Информациите

поврзани  со

квантификација  и

вреднување  на

земјата,  објектите,

правата  и  другите

износи  на

компензација, како и

финансиската  помош

треба  во  целост  да

им  бидат

обелоденети  на

засегнатите  лица.

Раселените  лица  и

нивните заедници се

навремено  и

соодветно известени,

Не  постојат  правни

обврски  за  ЈПДП  да

обелоденува

информации во рана

фаза  и  консултации

со  ЛЗП  пред

процесот  на

експропријација. ЛЗП

не  се  консултирани,

ниту  им  се  нуди

можност  за  учество

во  процесот  на

преселување.

Плановите  за

консултации  со  сите

луѓе  засегнати  од

проектот,

вклучително  и

заедниците

домаќини,  треба  да

бидат

инкорпорирани  во

овој  АПР.  Исто,

нацртот  на  АПР

треба  да  биде

предмет  на  јавни

консултации.
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Македонско

законодавство

Политиката за

присилно

раселување на СБ

Заклучок од

разликите

Активности кои ќе ги

адресираат овие

разлики 
формално право на 

сопственост на 

состанок за да им ги 

претстави фактите 

релевантни за 

експропријацијата.

консултирани  за

опциите  на

раселување  и

понудените

можности за  учество

во  планирањето  и

имплементацијата  и

мониторингот  на

раселувањето.

7. Институционална рамка

Следните институции, секоја со различна улога и одговорност, се главни актери во процесот на

експропријација:

Државен  јавен  обвинител  на  Република  Македонија  –  владина  институција  која  презема

мерки и правни средства за правна заштита на сопственичките права и интереси на Република

Македонија и изведува други должности пропишани со закон.

Министерство за транспорт и врски – владино тело кое е одговорно за издавање дозволи за

градба и мониторинг на процесот на експропријација во смисла на комплетирање на процесот

на експропријација.

Агенција  за  катастар  на  недвижности  на  Република  Македонија –  чува  и  регистрира

информации за  сопственички  права  на  земјиште  во  Република  Македонија.  Може да  биде

консултирана  при  стекнување  вредни  и  валидни  информации  за  сопственост  и

користење/издавање на земјиштето во моментот.

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – спроведува трансформација на

земјоделско земјиште во градежно земјиште.

Следните институции нудат широк спектар на помош која може да го овозможи, поддржи и

олесни процесот на консултации за имплементација на АПР.

Национално ниво:

Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство. Може  да  се

консултира при процесот на создавање на пакетите за компензација. Исто така, може да

се консултира при процесот на проценка на надоместок за изгубените култури.

Народниот правобранител може да се консултира за различни правни совети поврзани

со судски спорови на ЛЗП со државни институции.

Локално ниво:
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Меѓуопштинскиот центар за социјална работа е основан од државата и истиот може да

се консултира за време на процесот на реализација на АПР. Центарот може да даде

значаен придонес во идентификација, комуникација и третман на ранливите социјални

групи,  давајќи  соодветната  насока  за  одредување  на  компензационите  средства  /

пакети за таквите групи.

Заедница на локално ниво (село): Официјалните претставници на локалните села да се

консултирани и активно вклучени во подготвувањето и спроведувањето на процесот на

раселување во нивната област на надлежност. Тие би можеле да бидат консултирани и

вклучени како посредници во процесот на одлучување по приговорите / поплаки, пред

истите да бидат доставени до Комисијата за поплаки поврзани со надомест на штета.

8. Квалификуваност и права

8.1. Квалификуваност

Основниот принцип според кој се води овој документ е дека ЛЗП треба да бидат потпомогнати

во нивните напори за подобрување на нивниот поранешен животен стандард, капацитетите на

заработка  и  нивоата  на  продуктивност,  или  барем  да  се  возобноват  до  пред-програмското

ниво, бидејќи недостигот на легални права не ги исклучува лицата од добивање компензација и

/ или помош за рехабилитација.

Лицата со право на компензација или најмалку обезбедување на рехабилитација во овој проект

се: 

 Сите засегнати лица кои губат земјиште со легални права или традиционални права на

земјиште, оние кои може да се легализираат или без легален статус 

 Закупци, без оглед дали се регистрирани

 Сопственици на објекти, посев, растенија, или други објекти поставени на земјиштето

 Лица и правни субјекти кои губат бизнис, приход или плата

Според ОП 4.12 на СБ, лица и домаќинства кои узурпираат области засегнати од проектот по

крајниот датум не се квалификувани за компензација. Сите луѓе кои ќе мигрираат во областа на

проектот и / или луѓе кои изведуваат градежни работи, садење дрвја, итн. по крајниот датум, не

се  квалификувани  ЛЗП  и  затоа  нема  да  добијат  компензација.  Истите  ќе  бидат  однапред

известени, со барање да ги ослободат објектите и да ги демонтираат засегнатите структури

пред имплементација на проектот.

8.2. Права

Стекнувањето  со  земјиште  и  раселувањето  се  имплементирани  според  рамката  за

компензација и права во согласност со македонските закони и регулативи, како и ОП 4.12 на СБ.
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Доколку постои разлика,  ќе се применат правата кои се најдобри за ЛЗП, како што е прикажано

на Матрицата за права подолу. 

Матрицата  на  права  се  базира  врз  премисата  дека  раселувањето,  рехабилитацијата  и

програмата за компензација треба да го подобрат или во најмала рака да ги одржат тековниот

животен стандард на ЛЗП во состојба како пред проектот, но и да обезбедат нивно учество во

бенефитите од проектот. Ова се рефлектира во следните принципи на компензација.

Сите ЛЗП што живеат во областа на проектот пред крајниот рок за остварување на правото се

подобни за компензација на нивните загуби и/или помош за рехабилитација.  Недостатокот од

легални или други права не ги прави неподобни за компензација.

Табела 18: Матрица на права

Категорија  на

ЛЗП

Имот Тип  на  право  или

имот  или  загуба

засегнати  од

проектот

Право

Сопственик Земјиште Загуба  на  дел  од

земјоделско

земјиште  и

остатокот  од

парцелата  е

употреблив

Регистрација  на  парцелите  според

македонското  законодавство,  пред

експропријација,  без  трошоци.

Компензација  во  готово за  засегнатото

земјиште  според  целосни  трошоци  за

замена  (еквивалент  на  пазарната

вредност  на  имотот,  доволна  да  го

замени  изгубениот  имот  и  покрие

трансакциските трошоци)

Сопственик Загуба  на  дел  од

земјоделско

земјиште  и

остатокот  од

парцелата  е

неупотреблив

Регистрација  на  парцелите  според

македонското  законодавство,  пред

експропријација,  без  трошоци.

Компензација  во  готово за  засегнатото

земјиште  според  целосни  трошоци  за

замена,  или

Земјишна парцела со слична големина и

карактеристики, со обезбеден статус на

користење/закуп. 

Закупец Помош  во  закуп  на  алтернативно

земјиште/имот  за  повторно  да  се

воспостави користењето

Сопственик  /

Закупец

Објекти  за

домување

Загуба на објект Компензација  во готово за  засегнатите

структури  со  целосни  трошоци  за

замена

Загуба на комунална

инфраструктура

Изградба  на  ново  инфраструктурно

добро  кое  ќе  ја  замени  функцијата  и

достапноста  на  истото  за  локалното

население, како она што се одзема. 

Загуба на дом Изградба  на  нова  куќа/дом  или

готовина  според  целосна  вредност  за
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Категорија  на

ЛЗП

Имот Тип  на  право  или

имот  или  загуба

засегнати  од

проектот

Право

замена  и  обезбедување  на  земјишна

парцела.

Загуба  на  не

земјоделско

земјиште

Регистрација  на  земјишните  парцели

според македонската легислатива, пред

експропријација,  без  трошоци.

Компензација  во  готово  за  сите

засегнати  парцели  според  целосни

трошоци за замена

Сопственик  /

Закупец

Посеви  и

насади

Загуба на 

едногодишни 

насади

Право  на  собирање  на  посевот  или

компензација  во  готово  за

едногодишните  насади  по  целосни

трошоци за замена

Сопственик  /

Закупец

Дрва Засегнати дрва Компензација во готово според пазарна

вредност  на  основа  на  тип,  возраст  и

продуктивна вредност на дрвата.

Право  за

сопственост

Земјиште Загуба на земјиште Компензација  во  готово за  засегнатото

земјиште  според  целосни  трошоци  за

замена 

Нема признато

законско 

право или 

побарување на

право

Земјиште  и

друг имот

Загуба на земјиште и

имот

Непарична компензација за засегнатото

земјиште  според  целосни  трошоци  за

замена. 

Компензација во готово за имот според

целосни трошоци за замена

8.3. Краен рок за остварување на правото

Всушност постојат три датуми на краен рок за остварување на правото. Првиот се однесува на

посевите и насадите на засегнатото земјиште, додека вториот се однесува на вреднување на

земјиштето. Третиот се однесува на објектите што треба да се одземаат.

За засегнатите насади и посеви датумот на краен рок е 26.04.2016,  а  процената траеше до

29.04.2016.  Додека  пак,  датумот  на  крајниот  рок  за  вреднување  на  земјиштето  на

одлагалиштата  беше  15.03.2017.  Датумот  на  краен  рок  за  остварување  на  правото  за

земјиштето беше 30.05.2016 за трасата на патот, додека за одлагалиштата тоа беше 26.01.2017

година.  Третиот  датум  на  краен  рок  за  вреднување  на  објектите  за  домување  беше  на

28.09.2017.

Објава  за  претстојниот  попис  на  засегнато  земјиште  и  посеви/насади  беше  поставен  на

огласната табла на Општина Крива Паланка, на 01.04.2016 и 01.03.2017 - едно за земјиште и

едно за посеви.
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9. Вреднување на и компензација за загубите

ЛЗП ќе бидат компензирани според целосните трошоци за замена без амортизација и ќе бидат

преселени или раселени откако ќе завршуваат консултациите со нив. Прелиминарните стапки

за  компензација  на  трошоците  за  замена  ќе  бидат  предложени  на  ЛЗП  за  да  им  се  даде

можност да ги споредат со стапките кои преовладуваат на пазарот.

Компензацијата за сите станбени, комерцијални или други објекти ќе биде исплатена според

трошоците  за  замена  на  овие  објекти,  без  намалување  на  вредноста  на  објектот  и  без

одбивање за материјали што се понесени со себе на друга локација.

Сите такси и даноци за пренос на земјиштето и / или куќата се поништени, или пак таксите и

даноците ќе бидат вклучени во пакетот за компензација за земјиште и/или куќа.

9.1. Вреднување на недвижниот имот 

При изработката овој документ, ЈПДП ангажира услуги на компетентен и овластен независен

проценител (Биро за судски вештачења), одговорни за утврдување на трошоците за замена на

засегнатиот имот и средствата. Методологијата за проценка на недвижен имот е опишан во

Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на

Република Македонија број 54/12). Покрај оваа методологија, исто така користен е и Законот за

проценка (Службен весник на Република Македонија број 115/10).

Вредноста на земјиштето што ќе биде предмет на процесот на експропријација за потребите на

овој  проект е дефиниран со следниот документ издаден од Општина Крива Паланка:

 Одлука Бр. 09-581/7, од 27.02.2015 за утврдување на пазарната цена на недвижниот

имот, градежно земјиште, неизградени земјиште и земјоделско земјиште по зони.
 1

Овој  документ  е  официјална  одлука  издадена  од  Советот  на  Општина  Крива  Паланка,  на

седницата одржана на 27.02.2015. Вреднувањето на земјиштето според зони може да се најде

во Прилог 4. 

Следната табела ја  претставува проценетата цена за компензација на одземеното земјиште,

според тип на земјиште.

Табела 19: Вредност на земјиштето според катастарска класа

1 Овој документ беше достапен на 20.10.2017, 00:00h, на следниот линк

 hlp://www.krivapalanka.gov.mk/download/sluzben-glasnik/2015/slg2_2015.pdf .
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9.2. Вреднување на земјоделските средства

Методологијата за оцена на вредноста на посевите и дрвата се базира на неколку официјални

документи, академски и статистички ресурси.

Проценката на вредноста на посевите, насадите и културите беше направена во согласност со:

 Методологија за процена на вредноста на средствата во земјоделството

 Извештај за цените на земјоделските производи на пазарите на големо, на мало и во

откупни центри

 Годишен статистички преглед „Полјоделство, овоштарство и лозарство“ каде може да се

најде просечниот принос според општини (извештаи за период 2010-2015).

Дополнително, следната литература беше консултирана:

1. Полјоделство, овоштарство и лозарство 2013-2015, Статистички преглед. Државен завод

за статистика, Скопје.

2. Цени  на  земјоделските  производи  на  зелените  пазари,  пазарите  на  големо  и  на

добиточните пазари, 2011-2015. Државен завод за статистика.

3. „Трошоци  и  калкулации  во  земјоделството",  Методи  Миланов,  Александра  М.

Стојчевска - Земјоделски факултет, Скопје, 2002.

4. Таксации  во  земјоделството  –  Методи  Миланов,  Александра  М.  Стојчевска  -

Земјоделски факултет, Скопје, 2009

Следната  табела  ја  претставува  проценетата  цена  за  компензација  на  одземените  дрва  и

принос за земјиштето во приватна сопственост.

Табела 20: Вредност на посевите и дрвата
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Во процесот на формирање на вредноста беа консултирани и ЛЗП, локалната самоуправа и

релевантните владини институции (како Катастарот).

9.3. Вреднување на замената

Во врска со земјиштето и објектите, вредноста за замена се утврдува на следниот начин: 

I. За земјоделско земјиште, тоа е пазарната вредност на земјиштето, пред проектот или

пред дислоцирањето, без оглед која е повисока, на еднакво продуктивен потенцијал

или  употреба  лоцирано  во  непосредна  близина  на  засегнатото  земјиште,  плус

трошоците за подготовка на земјиштето на ниво слично на засегнатото, плус трошоците

за регистрација и даноците за пренос.

II. За земјиште во близина на населено место, тоа е пазарната вредност на земјиштето

пред дислоцирањето со еднаква големина и употреба, со слични или подобрени јавни

инфраструктурни добра  и  услуги и  сместено  во  непосредна  близина  на  засегнатото

земјиште, плус трошоците за регистрација и даноците за пренос.

III. За  куќите  и  другите  објекти,  тоа  е  пазарната  цена  на  материјалите  за  изградба  на

заменски објект со површина и квалитет слични или подобри од оние на засегнатиот

објект, или да се поправи делумно засегнатиот објект, плус трошоците на транспорт на

градежни материјали до градилиштето,  плус  трошоците на  секој  труд и  плаќања на

изведувачите, плус трошоците за регистрација и даноците за пренос.

При  одредување  на  целосни  трошоци  за  замена  што  ќе  им  се  компензира  на  ЛЗП,

амортизацијата на имотот и вредноста на понесениот со себе материјал не се земени предвид,

ниту  пак  вредноста  од  придобивките  што  произлегуваат  од  проектот  како  резултат  на

процената на засегнатиот имот. Кога домашното законодавство не ги исполнува стандардите за

компензација на целосните трошоци за замена, се применуваат прирачниците и техничките

спецификации за компензација на целосните трошоци за замена на СБ.

Компензацијата за земјиште, објекти, бизнис, подобрувања на објектите и други привремени

средства  се  базираат  врз  пазарната  проценка,  проценката  на  продуктивност,  договорените

услови, проценката на трудот и материјалите, расположливост на материјалите што може да се

понесат и платени други трошоци. Треба да се забележи дека недостигот на права, лиценца или

дозвола не се пречка за компензација.
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10. Мерки за раселување

Врз основа на резултатите од геодетско снимање, проценката на посеви, дрва и недвижности,

ЈПДП организираше средба во просториите на Општина Крива Паланка, на 04.08.2017 година,

со значајните заинтересирани страни и претставници на засегнатите лица.

Присутни на средбата беа: 

 Претставници на ЈПДП, Правна служба 

 Претставници на ЈПДП, Тимот на консултанти за АПР

 Претставници на Советот на Општина Крива Паланка 

 Претставници на Општина Крива Паланка – одговорни за Локален економски развој

 Претставници на  Општина  Крива  Паланка  –  Помошник  за  Здравствена,  социјална  и

детска заштита 

 Претставник на ЛЗП 1 – Братот на лицето со посебни потреби

 Претставник на ЛЗП 2 – Синот на лицето во зрели години

Состанок  беше  одржан  со  цел  директно  да  се  информираат  сите  поканети  за  доспеаниот

процес на експропријација на засегнатиот имот што ќе се одземе, заедно со комплексноста на

сегашната состојба со два објекти кои всушност претставуваат домови на две ранливи лица.

По  размена  на  детални  информации  за  имотот  што  ќе  се  одземе  со  експропријација,

разговорот  се  придвижи  кон  идните  планови  и  можноста  се  спроведување  на

експропријацијата  со  минимална  штета,  како  и  предложените  мерки  за  компензација  и

ублажување. Исходот треба да ги подобри животните услови на двете лица.

На средбата, сите можни опции за компензација беа дискутирани:

 Компензација во готово

 Компензација во материјални средства (замена на близу достапно државно земјиште во

радиус од 10-15 км и изградба на нов дом)

 Сместување на засегнатите лица во соодветна институција за социјална заштита

На  состанокот  со  претставниците  на  ЗСП,  изразија  првично  размислување  дека  паричниот

надоместок би бил подобра опција бидејќи постапката за надомест на материјалните средства

има  долга  правна  процедура  која  може  да  трае  неколку  години,  а  доколку  се  одобри  од

соодветни владини институции, локацијата на домот може не ќе биде толку близу, па затоа ќе

биде дополнителен товар за членовите на семејството кои често ги посетуваат нивната мајка,

односно сестра.

Меѓуопштинскиот  центар  за  социјална  работа  во  Крива  Паланка  се  осврнува  на  нивната

подготвеност да помогне на својата штитеничка во времето на напуштање на домот на нова
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локација,  но  по  претходна  консултација  со  ЈПДП  и  претставник  на  засегнатото  лице.

Претставниците  на  Центарот  изразија  подготвеност  да  му  помогнат  на  лицето  со  посебни

потреби  со  својот  тим  специјализирани  професионалци  (социјални  работници,  психолог,

дефектолог),  кои всушност работат во Центарот,  при нејзината понатамошна интеграција во

новата околина.

Претставниците на општината изразија отвореност за соработка на овој проект и сметаат дека

споделувањето  на  информациите  о  рана  фаза  и  создавањето  на  ЕИР  (Единица  за

имплементација на АПР/раселување) кои ќе бидат во тесна соработка со општината, може да и

помогнат на локалната самоуправа навремено и соодветно да се вклучи во проектот со сите

свои одделенија кои можат да дадат поддршка на овие ранливи засегнати лица.

Претставниците на двете погодени жени прифатија компензација во готово за засегнатиот имот.

Доколку двете засегнати жени не сакаат да се преселат кај најблиското семејство (брат или

син), ЈПДП ќе изгради, нова куќа / дом со еднаква површина и подобри материјали од онаа што

се одзема за целите на овој проект, на земјиште кое ќе биде во сопственост на засегнатите

лица. До јануари треба да постои согласност за тоа кои опции ќе ги прифатат засегнатите лица и

нивните семејства.

Сите други ЛЗП ќе добијат пари за одземеното земјиште, за структурите и/или за културите /

дрвјата.

Бунарот во Т`лминци ќе биде растурен, ЈПДП ќе изгради нов на друга локација и неопходните

поврзувања за снабдување со вода за сите шест куќи.

11. Учество на заедницата

Овој проект е активен повеќе од две децении и претрпел неколку измени. За целиот тој период

локалното население било информирано дека овој проект треба да се реализира, порано или

подоцна. Но, точната траса, и површината на земјиште што треба да се одземе било непознато

се до моментот на комплетирање на финалниот дизајн (Основниот проект) кој беше доставен

до државните институции за добивање на Одобрение за градба во 2016. Откако се добиени

потребните одобренија локалното население, а особено лицата кои се засегнати биле лично

поканети да учествуваат на состаноците каде биле информирани за активностите на проектот и

воедно  се  дискутирани  мерките  за  компензација,  и  особено  планираните  активности  за

раселување.

Процесот  на  раселување беше планиран и  ќе  биде спроведен во  фазата  на  планирање на

проектот.  По  интензивниот  процес  на  комуникација  со  заинтересираните  страни и  посебно

засегнатите  индивидуи,  беа  направени  неколку  корекции  во  главниот  дизајн  со  цел  да  се

избегнат влијанија и да се вградат подвозници. По јавната презентација на планираната траса

на  патот,  локалното  население  воспостави  комуникација  со  ЈПДП  и  проектантскиот  тим  и

неколку пристигнати коментари беа имплементирани. Овие корекции беа направени со цел да

се избегне и минимизира директното раселување на население.
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11.1. Средби поврзани со процесот на раселување

Беа одржани четири групни средби со сопствениците на земјиштето што ќе биде засегнато со

процесот на експропријација во втората потсекција, вклучително и изградба на одлагалиштата.

Во периодот 15-17-ти март 2016 година, три средби со засегнатите страни (физички и правни

лица) се одржаа на три различни локации (Крива Паланка – 15.03.2016, Скопје – 16.03.2016,

Ранковце за одлагалиштата од првата потсекција – 17.03.2016). Во Крива Паланка, користени се

просториите на локалната самоуправа, а во Скопје средбата се одржа во просториите на ЈПДП.

Сите средби се закажани на пладне (12.00 ч.). Повеќе за оваа серија на објава на информации и

учеството, може да се најде во Прилог 6.

За оние кои ќе го изгубат домот, беше одржана специјална средба (04.08.2017) со претставници

на локалните институции, кои се занимаваат со социјални прашања на локално ниво, а со цел 

да се најде заедничко прифатливо решение од мерките за преселување (види поглавје 10).

11.2. Понатамошни активности за учество и објавување на информации 

ЛЗП учествуваа во развојните активности на овој проект и истите ќе продолжат да учествуваат

во процесот на имплементација на раселувањето / откупот на земјиште. Тие се консултирани од

страна на ЈПДП и ЕИР и воедно се поканети да учествуваат на јавните средби организирани од

ЈПДП во сите фази на процесот. Соодветни информации за проектот, неговите влијанија, како и

предложените  стратегии  за  ублажување  и  активности  за  економска  рехабилитација  се

обезбедени за ЛЗП.

Информативна средба се планира да се одржи во почетокот на декември 2017, каде ќе бидат

презентирани  овој  документ,  како  и  цените  за  компензација.  Воедно,  ќе  се  дискутира  и

постапката за експропријација, како и помошта на располагање понудена од страна на ЈПДП.

На засегнатите страни ќе им се обезбеди можност за презентирање на своите идеи и предлози

како придонес во планирањето и спроведувањето на активностите за откупот на земјиштето.

Ова ќе се постигне преку серија на активно учество и фокусирани дискусии со ЛЗП, со што се

гарантира дека засегнатите страни ќе имаат удел во исходот на процесот.

ЛЗП, исто така, ќе бидат вклучени во комисиите кои ќе се воспостават, а кои ќе обезбедат нивно

учество во процесот на донесување одлуки во различни фази на процесот на АПР: подготовка и

имплементација.

По завршувањето на документот, кратко истражување ќе се направи од страна на ЕИП меѓу ЛЗП

со цел да се оцени нивното задоволство од процесот и резултатите на АПР.

12. Механизам за поплаки

12.1. Комисија за жалби за надомест на штета: Задачи и состав

Комисијата за жалби за надомест на штета на програмско ниво е создадена со цел за решавање

жалби и поплаки кои се однесуваат на раселување и како и да се обиде да ги спречи сите

несогласувања пред да биде вклучен и судот. Комисијата ја сочинуваат претставник од ЈПДП,
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претставник на засегнатата општината, како и претставници на локалните заедници засегнати

со Проектот. Редовни средби во соодветната општина ќе се одржуваат квартално. Овој комитет

ќе служи во градежната фаза и ќе помага на заедницата да обезбеди услуги за градежните

компании.

Ова е неформален механизам, како служи како додаток на постојните формални алатки за

поплаки кои постојат преку правниот систем.

Ќе бидат изработени летоци со контакт информации и истите ќе им бидат обезбедени на сите

ЛЗП и презентирани на претстојните консултации.

Сите поплаки треба да се адресираат на образецот даден во Прилог 3, до следното одговорно

лице:

Г-ѓа Билјана Лазевска, Раководител на Службата за човекови ресурси и општи работи

Тел: + 389 (0)2 3118-044 лок.119

Факс: + 389 (0)2 3220-535

email: biljanal@roads.org.mk 

Адреса: Јавно претпријатие за државни патишта

ул. Даме Груев 14, 

1000 Скопје, Република Македонија

12.2. Процедура

Под надзор на ЈПДП, ЕИР / ЕИП ќе вложат максимални напори за да се постигне спогодбено

решавање на сите идентификувани проблеми на раселување во овој АПР. Ако и овој обид е

неуспешен, ЛЗП може во неговата / нејзината дискреција, да поднесе тужба или во Суд или до

Комисијата за жалби за надомест на штета. Предложената постапка за компензација на штета и

механизми  ќе  бидат  презентирани  и  дискутирани  со  ЛЗП  во  раните  фази  на  процесот  на

подготовка АПР. Со цел ефикасно да се соберат сите поплаки од потенцијалните ЛЗП посебни

локации може да бидат организирани за навремено доставување и собирање на сите жалби.

ЛЗП може да достават жалба и усно (истите ќе бидат соодветно документирани во моментот на

поднесување на жалбата на назначеното место) или во писмена форма. Одговорот ќе биде

обезбеден во рок од две недели по приемот на жалбата. Ако случајот не се реши на ниво на

комисија за надомест на штета и поплаки, било која страна може да се обрати до Судот. Сите

трошоци потребни за оваа цел ќе бидат покриени од страна на ЈПДП, откако ќе утврдат дека

ЛЗП  е  примател  на  социјална  парична  помош.  Сите  други  ЛЗП  ќе  бидат  одговорни  за

сопствените трошоци.
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12.3. Суд

Ако ЕИР и ЛЗП не успеат да постигнат договор за одземање на приватниот имот, непостоењето

на договор ќе биде решено во судска постапка. Во случај кога жалбите и поплаките во врска со

имплементацијата на АПР и компензација не се решат спогодбено,  но и посредувањето од

страна на Комисијата за жалби за надомест на штета, исто така, е неуспешно, ЛЗП ќе имаат

право да поднесат жалба за случајот до Судот како последно инстанца. Одлуката на судот е

конечна и извршна.

13. Организација за имплементација 

Единицата за имплементација на АПР (ЕИР)
2
 од ЈПДП е создадена да го примени одобрениот

АПР. Сите наведени активности во АПР ќе бидат покриени од средствата на ЈПДП и ќе бидат

завршени  пред  почетокот  на  градежните  активности.  Единицата  за  имплементација  на

проектот (ЕИП) на ЈПДП е одговорна за подготовка и имплементација на одобрениот АПР, под

супервизија на Светска Банка.

Главните одговорности и активности на ЕИР/ЕИП ќе вклучуваат, но нема да бидат ограничени

на следното:

 Верификација  на  податоците  за  попис  и  инвентар  на  средства  од  АПР  на  обележаните

парцела;  

 Организација  на  катастарски  и  топографски  снимања  и  спроведување  на  податоците  за

корекција и мерење според бараните промени во проектот;

 Непосредни консултации со ЛЗП и претставници на населените места; 

 Подготовка на документацијата за регистрација на новите парцели;

 Известување на јавноста со неопходните информации;

 Редовна комуникација со локалната самоуправа;

 Испорака  на  компензацијата  и,  по  потреба,  имплементација  и  надзор  на  мерките  за

рехабилитација. Компензацијата во готово ќе биде исплаќана на трансакциска сметка;

 Надгледување на процедурите за поплаки;

 Судско процесирање на случаите каде нема да се постигне договор; 

 Постапка за експропријација преку судот, според потребата;

 Изградба  на  инфраструктура  (доколку  раселувањето  е  неопходно)  и  организација  на

преселување на ЛЗП; 

 Подготовка на квартални извештаи

2 Одговорното лице за општествени аспекти од Единицата за животна средина и социјални аспекти од 

Одделот за развој, како и лице од правна служба
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 Задоволството  од  исполнување  на  АПР  е  услов  за  почеток  на  било  какви  градежни

активности. 

14. Распоред за имплементација 

Распоред за имплементација кој ги опфаќа сите активности за раселување од подготовка, преку

имплементација, вклучително и крајните датуми за постигнување на очекуваните бенефити за

засегнатите лица и  извршува различни форми на помош. Распоредот треба да прикаже како

активностите за раселување се поврзани со имплементација на целиот проект.

Распоредот за имплементација на АПР е опишан на следната табела подолу.

Табела 21: Распоред за имплементација

Задача Период
Подготовка на АПР Декември 2017

Објавување на АПР Јануари 2018

Нацрт АПР, јавна дискусија и финализирање Јануари 2018

Организациски подготовки Декември 2017 – Јули 2018

Имплементација на АПР Март 2018 – Септември 2018

Финален извештај од мониторинг Октомври 2018

15. Трошоци и буџет

Табелите  претставуваат  процена  на  трошоците  за  активностите  за  раселување  и  другите

непредвидени  ситуации;  временски  рамки  за  трошоците,  извори  на  финансирање;  и

ангажмани за навремен проток на средства, и финансирање на преселувањето, доколку постои,

во областите надвор од надлежностите на агенциите за имплементација.

Деталните трошоци за  раселување, поделени по тип на земјоделско земјиште,  земјиште за

домување, куќи и друг имот што ќе биде засегнат е прикажан во следната табела. Сите трошоци

за раселување ќе бидат обезбедени од фондовите на ЈПДП.

Табела 22: Директни трошоци за раселување

Ставка за компензација Вкупни трошоци
(MKD) 3

Земјиште 14 146 387
-- Пасишта 3 029 363

-- Ниви 783 214

-- Ливади 963 492

-- Овоштарници 4 612 463

-- Шуми 2 837 588

-- Лозја 59 785

-- Неизмерено земјиште 4 340

-- Камењар 200

-- Двор 88 950

-- Градина 592

-- Земјиште под зграда 282 300

3 1 MKD = ca. 52 USD
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-- Градежно изградено земјиште 1 484 100

Посеви и насади 2 876 045
-- Пасиште 136 880

-- Ливада 894 422

-- Орев 99 600

-- Круша  617 750

-- Слива 25 900

-- Даб 440 385

-- Нискостеблеста дабова шума 642 931

-- Багрем 18 177

Земјиште за домување (објекти за домување) 4 075 344
-- Јавна и комунална инфраструктура 615 000

-- Земјиште за домување  (објекти за домување) 3 460 344

ВКУПНО: 21 097 776
Дополнителен депозит за компензација (10%) 2 109 778

Непредвидливи трошоци 15% 3 164 666

ВКУПЕН ТРОШОК: 26 372 220

16. Мониторинг и Евалуација

Активностите за мониторинг на активностите на раселување редовно ќе бидат надгледувани и

следени од страна на независен надзор како што банката сметка дека е најсоодветно, а со цел

да се обезбеди целосна и објективна информација; индикаторите за мониторинг на изведбата

да мерат влез, излез и резултати од активностите за раселување; вклучување на раселените

лица  во  процесот  на  мониторинг;  евалуација  на  влијанието  на  раселувањето  во  разумен

период откако сите активности за раселување се комплетирани; користејќи ги резултатите од

мониторингот на раселувањето да се води последователната имплементација. 

Активностите  за  раселување  редовно  ќе  бидат  надгледувани  и  следени  од  страна  на

персоналот на ЈПДП (ЕИП).  Известување за внатрешниот мониторинг ќе се врши квартално од

страна на ЕИП и со комплетирање на АПР. Извештај за комплетирање на АПР ќе биде доставен

до Светска банка. Внатрешна контрола и надзор ќе:

 Верификуваат дали пописот на сите ЛЗП е спроведен; 

 Верификуваат  дали  АПР  и  студија  за  опис  на  тековната  состојба  се  подготвени  за

проектот; 

 Верификуваат  дали  вредноста  и  раселувањето  се  изведени  во  согласност  на  РПР  и

соодветниот АПР;

 Контролира дали сите мерки за раселување се имплементирани како што е одобрено;

 Осигура  дека  средства  за  спроведување на  активностите  за  раселување се  навреме

обезбедени, се доволни за своите цели, и се потрошени во согласност со одредбите на

РПР и соодветниот АПР.

Успехот од реализација на планираните активности за раселување ќе бидат проценети преку

комплетирање  на  предложените  индикатори  за  мониторинг  кои  се  наведени  во  следната

табела.

Табела 23: Индикатори за мониторинг
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Индикатори Фреквенција на мерење
Излезни индикатори

Број на склучени договори за компензација Полугодишно 

Број и % на комплетирана исплата на компензација Полугодишно 

Физичка  преселба  –  број  на  луѓе/домаќинства  преселени,  тип

обезбедена помош за раселување

Полугодишно 

Индикатори на успех

Број на решени и нерешени поплаки и трендови Полугодишно

Просечно време за исплата на компензацијата Годишно

Дали компензацијата претставува трошок за целосна замена? Полугодишно 

Употреба на компензацијата? Полугодишно 

Физичка дислокација – задоволство со новиот дом/ имот/ средства? Годишно
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Прилог 1: Мапа на засегнатата област

Локација 1: Т`лминци
(Експресен пат)

Локација 2: Градец
(Одлагалиште)

Локација 3: Градец
(Експресен пат)

Локација 4: Градец
(Пристапен пат)

Локација 5: Градец
(T - раскрсница)

Број на објекти 1 9 10 1 3
Население што живее во објектите 0 0 2 0 0
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Прилог 2: Листа на парцелите што ќе бидат одземени со вредност на компензација 4  

 ОПИС НА СТАВКИТЕ ВО ТАБЕЛАТА

И. лист (P. list): Имотен лист

Викано место (Loca^on Called): Микро локација на парцелата. Името не е официјално, туку

само признато и користено од локалната заедница

Култура  (Culture): Типот  на  земјиште  (нива,  пасиште,  ливада,  шума,  дол,  овоштарник,

некантиран пат, итн.)

Класа (Class):  Класа/ Квалитет на земјиште

Парцела + (Parcel+): Тековен број на засегната парцела во катастарската општина 

Парцела - (Parcel-): Нов број на засегната парцела во катастарската општина (новоформирана

парцела)

Површина  +  (Area  +): Тековна  површина  (во  m2)  од  засегнатата  парцела  во  катастарската

општина 

Површина - (Area –): Површина (m2) што ќе биде одземена од тековната парцела

Земјиште (Land): Сумата што ќе биде исплатена како компензација за одземеното земјиште

(“Површина –“ x “Стапката за компензација”)

Насади (Plants): Сумата што ќе биде исплатена како компензација за насадите и посевите 

(според проценката) 

4 Имињата и адресите се отстранети заради заштита на приватноста на засегнатите лица.
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Прилог 3: Образец за поплаки 

Образец за поплаки

Број за повикување:

Име и презиме

Информации за контакт:

Наведете  како  би  сакале
да  бидете
контактиран/контактирана
(преку  пошта,
телефонски,  преку  е-
пошта)

•Преку пошта: Наведете ја поштенската адреса:

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
•Телефонски:
  ----------------------------------------------------------------------
•Преку е-пошта:
  ----------------------------------------------------------------------

Претпочитан  јазик  за
комуникација

• [Македонски]
• [Друг:____________________________]

Опис на инцидентот или поплаката:

Датум на поплаката
•Еднаш се случил инцидент/поплака (датум___________)
•Повеќе пати се случил инцидент (колку пати?_________)
•Тековно (проблем што моментално се случува)

Што би сакале да се случи за да се реши проблемот?

Потпис: ___________________________  Датум: ________________

Ве молиме вратете го образецов до: 

Г-ѓа Билјана Лазевска
Тел: + 389 (0)2 3118-044 ext.119
Факс: + 389 (0)2 3220-535
email: biljanal@roads.org.mk

Јавно претпријатие за државни патишта

Даме Груев 14
1000 Скопје, Република Македонија
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Прилог 4: Вреднување на земјиштето во Општина Крива Паланка, 
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Прилог 5: Кратка презентација на процесот на експропријација 
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2.   Известување на засегнатите сопственици  
и покана за рочиште
Засегнатите  сопственици  на  имот  на

расправата  се  покануваат  индивидуално  и

се  известуваат  за  поднесувањето  на

Предлогот  за  експропријација  и

предложениот надомест. Во оваа фаза може

да  се  постигне  спогодбено  решение  за

компензација  и  да  се  избегне

експропријација.

1. Предлог за експропријација   
Процесот  за  експропријација  започнува  со  доставување

„Предлог за експропријација “до органот за експропријација

(соодветната  канцеларија  во  засегнатата  општина  на

Одделот за имотно правни односи  при Министерството за

Финансии). Во овој случај предлогот е подготвен од ЈПДП и

поднесен  во  име  на  државата  (и  ЈПДП)  од  Државниот

Правобранител.  Во  предлогот  се  вклучени  следните

податоци:

 Предлагач на експропријацијата;

 Имотот за кој се предлага експропријацијата

 Сопственикот на имотот и другите стварни права

 Тип на објект за кој се предлага експропријацијата

Со предлогот за експропријација треба да бидат дадени и сет

на  придружни  документи,  вклучувајќи  и  информации  од

Елаборатот за експропријација и попис на земјиште и имот,

како и доказ за поседување на средства за компензација.

6.   Исплата на компензацијата  
Предлагачот на експропријација продолжува со

исплата  на  компензацијата  или  обезбедување

на  имот  за  замена,  во  рок  од  30  дена  од

потпишувањето на  договорот  за  компензација

или  Решението  за  компензација  да  стане

правосилно  (за  одложување  на  исплатата,  се

применуваат каматни стапки)

4.1. Без жалба

4.2. Засегнатиот сопственик се жали

5.   Рочиште за Решението за експропријација  
Кога  Решението  за  експропријација  станува

правосилно,  органот  за  експропријација  мора

да има друго рочиште во рок од 8 дена за да

дискутира  и  да  ја  утврди  висината  на

компензација  за  секој  засегнат  сопственик.

Доколку не се постигне договор за висината на

компензација, предметот се упатува до судот за

да одлучи, во рок од 8 дена од средбата.

3.   Одлука за експропријација  
Доколку  не  е  постигната  прифатлива

спогодба  и  доставена  документација  е  во

ред,  конечната  одлука  за  експропријација

може да ја донесе надлежната институција

за  експропријација  во  рок  од  20  дена  од

приемот  на  Предлогот  за  експропријација.

Ако нема понатамошна (судска) жалба (види

подолу),  Одлуката  за  експропријација  исто

така станува правосилна.

4.2.1.   Судска жалба   (  -и  )  
Засегнатиот  сопственик  може  да  одлучи  да

поднесе  судска  жалба  до  надлежниот  Управен

суд (вклучувајќи и втора судска жалба до Вишиот

правен  суд),  откако  ќе  донесе  одлука  за

експропријација  истата  станува  правосилна.

Законот  за  експропријација  ги  наведува

деталните рокови за административните судови

да  одлучуваат  по  поднесените  жалби  и

предвидува  казни  за  неисполнување  на  овие

рокови.



Прилог 6: Краток извештај за реализираните средби со засегнатите страни 

SUMMARIZED REPORT FOR REALIZED MEETINGS WITH AFFECTED PARTIES FOR THE PROJECT

Construc^on of state road A2, Sec^on Rankovce – Kriva Palanka

In the period 15-17 March 2016, three meeZngs with the aÉected parZes (individuals  and legal

enZZes) were held in three diÉerent locaZons (Kriva Palanka – 15.03.2016, Skopje -  16.03.2016,

Rankovce - 17.03.2016). In Kriva Palanka and Rankovce, premises of Local Self  Government were

used, while in Skopje the meeZng was held in the premises of PESR. All meeZngs were scheduled at

noon (12.00 o’clock). 

Three meeZngs were held in diÉerent locaZons due to relaZvely large number of aÉected parZes and

their diÉerent locaZon of  residence. In order to decrease the traveling cost  of the aÉected, and

having  respect  of  their  Zme and  working  obligaZons,  this  type  of  organizaZon of  informaZonal

meeZngs regarding the incoming land acquisiZon process, seemed very logical. 

Number of idenZçed aÉected parZes with residence in both aÉected municipaliZes, Rankovce and

Kriva Palanka, counts 353 parZes (people/legal enZZes) - 132 in Rankovce and 221 in Kriva Palanka.

They were all invited in their local municipal center. The remaining 228 aÉected parZes (people/legal

enZZes), with residence mainly in Skopje and other ciZes in Macedonia (213) or abroad (15), were

invited at the meeZng in Skopje. 

The meeZng in Kriva Palanka was visited by at least 123 people (according the presence list), while

the meeZng in Rankovce was alended by at least 41 people. At the meeZng in Skopje, 58 people

were present. StaZsZcally, nearly half of the aÉected people living in the project area alended both

meeZngs in Kriva Palanka and Rankovce. The land owners invited at the meeZng in Skopje showed

drasZcally lower interest for the project. Slightly above quarter of all invited people appeared at the

Skopje meeZng.

The team of speakers was conducted by both external  proçles:  Project  designer (Civil  engineer),

Social  /Resellement Specialist (Sociologist) and PESR representaZves (Environmental Advisor and

Legal Advisor for ExpropriaZon). 

The meeZngs were of an informaZve character. Only land owners were personally invited (by oécial

post) due to the fact that there has been ongoing land, plants and property assessment (census)

conducted by The Bureau of Court ExperZse, and it was necessary to check and secure çrst what is

on the ground and later to engage illegal / non-formal land users (if any).

The meeZngs were opened by the PESR representaZve and speakers were introduced. 

The Project designer presents the Project from technical perspecZve set on the satellite image layer.

The PESR’s Legal Advisor for ExpropriaZon explains the whole process of expropriaZon, together with

the logic of the process itself and the reason for its pracZce. Legal mechanism that exists in naZonal

law for protecZon of  aÉected people was presented.  Social/Resellement Specialist  presents the

World  Banks’  OperaZonal  Policy  4.12  Involuntary  Resellement,  the  existence  of  grievance

mechanism  for  aÉected  parZes  and  ongoing  socio-economic  survey  for  vulnerable  aÉected
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households.  Environmental  Advisor  within  PESR led the presentaZon and discussion of  all  three

meeZngs. 

Aêer presentaZons, the aÉected individuals asked series of quesZons to which all presenters, each in

its specialty, replied appropriately. 

Dominant interest at all  three meeZngs was the price for land that will  be paid. The process of

expropriaZon was also set as an interest, but it was not in the forefront. AÉected people were willing

to know: 

 when the expropriaZon will begin 

 how expropriaZon process is planned to be conducted 

 when people will get their compensaZon

 can they disagree with the proposal and what happens aêer

 can PESR buy the whole plot, not just parZally, regardless of the proporZons of needed land

 quesZons regarding fair compensaZon

 other quesZons related to expropriaZon

Signiçcant characterisZc that deviates from the other two meeZngs (Skopje and Kriva Palanka) is that

in Rankovce the situaZon with ownership Ztle is not so organized. At the meeZng in Rankovce two

people claimed that they don’t hold legal ownership of the land they use, but they use it anyway

since this land used to belong to their ancestors. Also, since there was a strong migraZon some 40-50

years ago, when the owners of the land past away some small amount of parcels is sZll enZtled to

them and no probate has been conducted. So it is expected, along the whole expropriaZon line, the

number of successors to increase. 

During the meeZng a quesZonnaire was distributed and kindly asked to return it fulçlled at the end

of  the  meeZng.  The  surveyed  owners  that  returned  the  uncompleted  quesZonnaire,  when The

Bureau of Court ExperZse completes the Land, plants and property assessment (the Census), will be

also contacted in order to assess the vulnerability of their household due to the changes made with

this projects in their local environment.

Skopje, 19.04.2016
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ДОДАТОК 1: ПРАШАЛНИК ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ
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ДОДАТОК 2: СЛИКИ ОД СРЕДБИТЕ СО ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

Слика 1: Средба во Крива Паланка

Слика 2: Средба во Крива Паланка
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Слика 3: Средба во Крива Паланка

Слика 4: Средба во Крива Паланка
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Слика 5: Средба во Скопје

Слика 6: Средба во Скопје
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Слика 7: Средба во Ранковце

Слика 8: Средба во Ранковце
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Слика 9: Средба во Ранковце

Слика 10: Средба во Ранковце
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Слика 11: Средба во Ранковце
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ДОДАТОК 3: ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ

Средба: Крива Паланка



1



2



3



4



Средба: Скопје
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Средба: Ранковце
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Прилог 7: Листа на присутни (Средба во Крива Паланка, 04.08.2017)
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Прилог 8: Слики од засегнатите маала 
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