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КРАТЕНКИ 

САПР - Скратен акциски план за раселување 

БП  - Банкарски процедури 

ИБОР  - Интернационална банка за обнова и развој 
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ЈПДП - Јавно претпријатие за државни патишта 
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ТИА - Тим за имплементација на АПР 
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ПВЗС  - План за вклучување на заинтересирани страни 

СБ  - Светска банка 

ПР - Присилно раселување 
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РЕЧНИК 

Акциски план за раселување (АПР) – временски ограничен акциски пан со буџет кој поставува стратегија за 

преселување, цели, опции, овластувања, дејствување, одобренија, одговорности, мониторинг и проценка. 

Вредност на замена – метод на вреднување на имотот кој помага при одредување на сумата доволна за замена 

на изгубениот имот и да ги покрие трансакциските трошоци. При примена на овој метод, не треба да се земе 

предвид намалување на вредноста на структурите и поседите. 

Јавно учество – дијалог кој опфаќа консултација и комуникација меѓу застапникот на проектот и јавноста. 

Вклучува дисеминација, барање и презентација на информации.. 

Компензација – Плаќање во готово или вид на замена на вредноста на стекнатиот посед 

Попис – Истражување на домаќинствата кое ги покрива сите страни засегнати со проектот без оглед на правата 

или сопственоста. Анкетата овозможува целосен преглед на лицата засегнати со проектот и нивните имоти. 

Може да се употреби за намалување на лажни побарувања од страна на луѓе кои се населуваат во област 

засегната од проектот, со надеж за компензација и / или раселување. 

Преселба – физичка преселба на СЗП од нивното место на живеење пред програмата. 

Присилно – Дејствија кои можат да бидат превземени без информација за согласност или моќ на избор на 

раселената личност. 

Присилно раселување  (ПР) – Неизбежна преселба на луѓе и / или влијание врз нивниот извор на приход, 

имоти и јавниот имот која резултира од развојните проекти кои создаваат потреба за обновување на нивната 

живеачка, извори на приходи и бази на имот. 

Рамка на политиката за раселување (РПР) – се однесува на документ кој во целост претставува рамка на 

политиката на раселување на СЗП. РПР го опишува процесот и методите за извршување на раселувањето по 

Програмата, вклучувајќи компензација, преселба и рехабилитација на лицата засегнати со програмата. 

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. 

Раселување – општ термин во врска со стекнување на земјиште и компензација за губење на имот, без оглед 

дали вклучува физичка преселба, губење на земјиштето, засолниште, имот или други средства за живот, и ги 

вклучува сите мерки превземени за ублажување на било какви или секакви неповолни влијанија на Проектот врз 

имотот на СЗП и/или начинот на живеење, вклучувајќи компензација, преселба Зи рехабилитација.; 

Скратен акциски план за раселување (САПР) – документ со план кој опишува што ќе биде превземено за 

справување со директните социјални и економски влијанија во врска со присилното раселување. Овој термин е 

применлив онаму каде бројот на засегнатите лица е помал од 200. 

Страни засегнати со проектот (СЗП) – го вклучува секое лице или лица кои на сметка на изведбата на 

програмата или на некои од проектите, суб-компоненти или 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 

животен стандард неповолно афектиран.; 
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Чинители (заинтересирани страни) – Оние кои се заинтересирани за развој на проектот и кои ќе бидат 

вклучени во консултативниот процес, 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 образувањето 

или афектирањето на планот, позитивно или негативно, вклучително и матичното општество / популација.  
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РЕЗИМЕ 

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

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

Паланка (или скратено Проектот), а која е дел од националната патна мрежа А2 со меѓународна важност и која 

ги поврзува Република Бугарија и 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 na шест од десет одлагалишта кои се наоѓаат во првата подсекција Страцин – 

Длабочица. 

Овој документ е Скратен акционен план за раселување (САРП), плански документ кој опишува што ЈПДП ќе 

направи за да одговори на директните социјални и економски влијанија поврзани со присилното раселување во 

првата потсекција од овој проект. Во согласност со политиката на Светската банка за раселување (ОП 4.12) овој 

документ, наместо целосен АПР, се подготвува тогаш кога проектот засега помалку од 200 лица. Овој проект 

влијае врз 158 сопственици. Не се идентификувани.закупци на засегнатото земјиште од првата подсекција. 

САПР ги утврдува целите на проектот и распоредот за имплементација на проектот, критериумите за 

одредување на квалификација како луѓе засегнати од проектот (ЛЗП), правната рамка и вклученоста 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. 

Овој дел од проектот засега вкупно 192 парцели, меѓу кои 158 се во приватна сопственост, 5 се во 

мешовита сопственост (државта и физички лица), додека 29 парцели се целосно во државна сопственост. Исто 

така, постојат 3 напуштени објекти (поранешни домови, напуштени повеќе од 30 години). 

Поврзано со насадите и растенија, во одлагалиштето Петралица 1 ќе има загуба од 16 растенија круши и 2 

парцели со 'рж, додека во Петралица 2 една парцела со ораница и 8 ореови дрвја ќе бидат засегнати, како и 3 

парцели со 'рж,. Одлагалиштето во Ранковце ќе засегне 4 парцели на кои има пченица, а во Страцин две 

засегнати парцели ќе изгубат вкупно 17 (1 + 16) дабови дрвја. Сите други земјоделски парцели се полиња без 

активи посеви, или неискористени пасишта и ливади. 

Во овој дел од проектот нема да бидат раселени луѓе или домови, како што нема да бидат загрозени и 

средства за егзистенција.  
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1. Вовед 

1.1. Опис на проектот 

Владата на Република Македонија, односно Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) побара 

поддршка од Светската банка за изградба на нов експресен пат А2, секција Крива Паланка - Ранковце. Секцијата 

Крива Паланка - Ранковце е дел од Коридорот VIII (магистрален пат А2, Исток - Запад: Ќафасан, Кичево - 

Гостивар - Куманово - Крива Паланка - Деве Баир), кој е еден од двата најважни меѓународни коридори во 

Република Македонија. 

  

Слика 1: Мапа на пошироката проектна област (Извор: OpenStreetMap) 

Проектот е дел од тековната Национална транспортна стратегија (2007-2017), како и годишната програма на 

ЈПДП за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2015 година 

Проектот е развиен од страна на ЈПДП како резултат на просторното планирање и правните барања, како и оние 

на Светската банка (СБ). СБ ја разгледува можноста за обезбедување на заем за финансирање на Проектот. 

Проектот што треба да се финансира е поделен во две подсекции. Првата подсекција е наречена Чатал 

(Страцин) – Длабочица и е со должина од 10.34km, додека пак втората подсекција е наречена Длабочица - Крива 

Паланка и е со должина од 14.1km. Вкупна должина на експресниот пат ќе биде 24.45km. 

 

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

Проектот ќе се спроведува од страна на Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП). ЈПДП има 

ангажирано консултантски услуги (независен експерт) за подготовка на оценка на влијанието врз животната и 
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општествената средина (ОВЖС) и план за управување со животната средина (ПУЖС) за изградба на секција од 

државниот пат А2,  Ранковце - Крива Паланка. 

Развојот на овој проект започна повеќе од една деценија. Првично беше предвидено 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 за намален обем на сообраќај: Експресен пат. 

Овој САПР е документ се однесува само на процесот на експропријација на одлагалиштата од првата 

подсекција. Ќе биде изработен дополнителен АПР кој ќе го опфати земјиштето за патот од втората подсекција, 

како и останатите четири одлагалишта кои се наоѓаат во втората подсекција.  

Овој документ опфаќа само шест од десет планирани одлагалишта, односно само оние кои се сместени во 

катастарските општини Страцин, Ранковце, Љубинци, Петралица и Псача. 

 

1.2. Образложение за подготовка на Скратениот акционен план за раселување  

Овој документ претставува Скратен акционен план за раселување за шест одлагалишта кои се наоѓаат во 

првата подсекција на планираниот проект на ЈПДП. Истиот ги опишува политиките, процедурите и процесите кои 

ќе бидат следени при реализација на проектот во насока на ублажување на негативните социјални влијанија како 

резултат на проектните активности кај засегнатите лица од проектот, со и без право на сопственост, а чија земја 

/ имот, бизнис како и други средства се експроприрани за реализација на градежните активности. 

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

раселување при изградба на патот, во согласност со барањата на Светска банка (СБ) - Меѓународната банка за 

обнова и развој (IBRD), како и нејзината Оперативна политика 4.12, но и да биде во согласност со националното 

законодавство. 

Според ОП 4.12 (види поглавје 2.3), сите проекти кои имаат потреба од откуп на земјиште и / или раселување 

мора да имаат АПР. Обемот и нивото на деталност на планот за раселување зависи од големината и 

комплексноста на откупот на земјиштето и / или влијание од раселувањето, односно, комплетен АПР се 

изработува тогаш кога откупот на земјиштето во проектот влијае врз повеќе од 200 луѓе, кога се одземаат повеќе 

од 10 проценти од имотот на некое домаќинство, и вклучуваат физичка преселба на население. Скратен АПР е 

прифатлив доколку број на раселени луѓе е под 200. Дури и ако се засегнати повеќе од 200 луѓе, а откупот на 

земјиштето е мал (10 проценти или помалку, од сите домаќинства), како и да нема физичка релокација, 

прифатлив е Скратен АПР. Овој проект не вклучува раселување на лица/страни засегнати од проектот. 

 

1.3. Цели на САПР  

Доколку е лошо управувано, присилното раселување може да резултира со долгорочни потешкотии и 

осиромашување на засегнатите заедници и лицата, како и да предизвика оштетување во животната средина и 

негативни социо-економски влијанија во областите каде засегнатите лица се раселени. 

Главната цел на овој САПР е да се обезбеди дека при откупот на земјиште, како и потенцијалните проблеми при 

раселување, сите засегнати лица се соодветно консултирани, ставени им се на располагање прифатливи и 

достапни механизми за поплаки, како и навремено и соодветно компензирани за нивните загуби според целосна 

цена на замена или пазарна цена (која и да е повисока), но и да им се обезбедат мерки за рехабилитација со кои 

би им било подобро отколку кога и не би постоел проектот. 
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2. Институционална и правна рамкаInstitutional and Legal Framework 

2.1. Институционална рамка 

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

Државен јавен обвинител на Република Македонија – владина институција која превема 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: 

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. 

 

2.2. Правна рамка 

In the Republic of Macedonia, the legislative acts given below regulate the issues of obtaining State ownership rights to 

privately owned land parcels based on the necessary public needs caused due to road constructions activities: 
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Правните акти на Република Македонија наведени подолу ги регулираат прашањата поврзани со  стекнување 

права во државна сопственост над парцелите во приватен сопственост, а врз основа на изразена јавна потреба 

поврзана со изградба на патна инфраструктура: 

 Закон за експропријација (Службен весник на РМ, бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16); 

 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). 

 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) 

 Методологија за проценка на пазарна вредност на недвижнини (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) 

 Закон за постапување по нелегално 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 сопственички права врз недвижнини (Службен весник на РМ, бр. 18/01, 

99/08, 139/09 и 35/10); 

 Закон за постапување по поплаки и предлози (Службен весник на РМ, бр. 82/2008, 13/13, 156/15, 193/15); 

 Закон за катастарска сопственост (Службен весник на РМ, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

192/15, 61/16); 

 

2.2.1. Постапка за експропријација 

Во македонското законодавство, присилното преселување и обновата на средствата за живот се третирани во 

рамките на законот за експропријација, со основен осврт дека сопственици на имот треба бидат компензирани за 

нивните загуби, најчесто во монетарна смисла. 

Законот за експропријација ( "Службен весник на Република Македонија" број 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 

192/15, 23/16) 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. 
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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. 

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 припаѓа 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 

утврдувени 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; 

 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; 
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 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 

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. 

 

2.3. Принципите и процедурите на СБ за раселување усвоени во овој САПР  

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; 

родниниските 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 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. 
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2.4. 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 Табела 1 

Табела 1: Разлики меѓу македонското законодаство и Политиката на СБ 

Македонско 

законодавство 

Политиката за неволно 

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 добро 

кој е признат од 

националното 

законодавство или 

станува признато преку 

процесот идентификуван 

во Планот за 

раселување;  

в) Тие кои немаат 

признати права или 

побарување за 

земјиштето кое го 

окупираат. 

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. 

Права 

Македонските закони не 

бараат социо-екониомска 

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 

раселении и утврдување 

кој ќе биде кфалификуван 

за компензација и 

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-

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 
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Македонско 

законодавство 

Политиката за неволно 

раселување на СБ 

Заклучок од разликите Активности кои ќе ги 

адресираат овие 

разлики  

асистенција.  

 

економска оцена за да се 

одреди како и дали 

загубите влијаат врз 

изворот на приходи на 

лицето засегнато со 

проектот. 

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 

компензација. 

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 
смисол на подобрување 
на квалитет на живот или 
враќање во претходната 
состојба. 

Компензацијата ќе биде 

во висина на вредноста 

за замена 

 

 

Временско усогласување на исплатата 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 

релизира само откако ќе 

биде исплатена 

компензацијата и, ако е 

возможно, да се 

обезебдени 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 
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Македонско 

законодавство 

Политиката за неволно 

раселување на СБ 

Заклучок од разликите Активности кои ќе ги 

адресираат овие 

разлики  

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 формално право 
на сопственост на 
состанок за да им ги 
претстави фактите 
релевантни за 
експропријацијата.  
 

 

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, консултирани 

за опциите на 

раселување и  

понудените можности за 

учество во планирањето 

и имплементацијата и 

мониторингот на 

раселувањето. 

 

Не постојат правни 

обврски за ЈПДП да 

обелоденува 

информации во рана 

фаза и консултации со 

ЛЗП пред процесот на 

експропријација. ЛЗП не 

се консултирани, њниту 

им се нуди можност за 

учество во процесот на 

преселување. 

Плановите за 

консултации со сите луѓе 

засегнати од проектот, 

влучително и заедниците 

домаќини, треба да бидат 

инкорпорирани во овој 

САРП. Исто, нацртот на 

САРП треба да биде 

предмет на јавни 

консултации. 

 

 

 

3. Пристап и методологија 

3.1. Сеопфатен пристап  

Во насока да се соберат соодветни информации кои се однесуваат на проектната област, квантитативни методи 

беа доминантно користени, и истите опфатија: 

 Идентификација на засегнатите парцели  

 Попис на засегантите лица  

 Процена на вредноста на имотот (недвижности, друг засегнат имот и посеви) 

 Анализа на собраните податоци, проверка на податоцте 

 

3.2. Идентификација на засегнатите парцели  

Професионално геодетско снимање е спроведено за потребите на овој проект и истото е комплетирано кон 

крајот на ноември 2015 година. Геодетското снимање дава точни податоци за количеството на земјиште што ќе 

се одзема за потребите аа изградба на одлагалиштата. При подготовките на плановите за земјиштето користени 
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се ажурирани геодетски подлоги, како и список на индикации за сите катастарски парцели на терен низ кои се 

протегаат одлагалиштата. 

Податоците добиени од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија за засегнатите парцели 

(број, категорија, тип на земјиште), беа потврдени од страна на градежните инженерите на проектот во фазата 

на планирање, како и тимот на САПР пред комплетирање на овој документ. Исто така, направени беа неколку 

посети од страна на градежните инженери, а со цел за да се испита расположливоста на планираното земјиште, 

како и степенот на нејзина искористеност од страна на локалното население. 

Планирано беше сите одлагалишта да бидат на слободно, неискористено земјиште. Иако некои од нив се 

наоѓаат во близина на напуштени и руинирани куќи, сепак ниедна постојна куќа не е засегната. 

 

3.3. Идентификација на корисниците на засегнатото земјиште  

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

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, за што е платен одреден износ. 

Првично, податоците од Агенцијата за катастар на недвижности на РМ го поседуваат името на сопствениците, но 

САПР тимот направи две посети на сите одлагалишта (12.04.2016 и 22.06.2016) со цел да се утврди дали 

постојат корисници на земјиштето кои изнајмиле земјиште, или пак нелегално го користат.. 

Спроведени се две интервјуа во Петралица / Гиновци и три во Ранковце со цел да се утврди дали има 

интензивни земјоделски активности на засегнатите парцели. Наодите од посетите и од интервјуа на локалното 

население, покажува дека постои ретка до никаква земјоделска активност на земјиштето засегнато со проектот. 

Не се регистрирани корисници „на диво“ (узурпатори, окупатори) или друг вид на нелегално користење на  

засегнатото земјиште, опфатено со овјо САПР. 

 

3.4. Датумот на краен рок 

Всушност постојат два датуми на краен рок. Првиот се однесува на посевите и насадтие на засегнатото 

земјиште, додека вториот се однесува на вреднување на земјиштето. 

За насадите и посевите 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 е 30.05.2016. Разликата од еден месец беше направен со 

цел да им се овозможи на потенцијално засегнатите лица да ги комплетираат документите за сопственост. 

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

Општина Ранковце, на 21.04.2016.  

 

3.5. Анализа на собраните податоци 

Собраните податоци од проценката на вредноста на земјиштето и од проценката од вредноста на посевите и 

насадите се споени и споредени. Некои од податоците за сопственост се проверувани на интернет страницата 

на Агенцијата за катастар на недвижности на РМ (бесплатни услуги) бидејќи беше неопходно да се утврди дали 

некои сопственици на парели кои ќе губат поголем дел, всушност поседуваат друго земјиште, или тие 

единствено се потпираат на земиштето што ќе биде одземено со проектот. Овој пристап помогна во 

одредувањето на потенцијална ранливост на сопствениците на земјиште. 
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Следните наоди се заклучоци кои произлегоа од процесот на анализа на податоците: 

 Некои парцели што во Катастар се регистрирани како одредена култура, при проценката на посевите и 

насадите е воочено дека се друга култура 

 Има многу сопственици што живеат далеку од засегнатото земјиште (главно во Скопје) 

 Повеќето од сопствениците на земјиште, поседуваат и други парцели непосредно до засегнатата или на 

друга локација. 

 Земјоделските активности не се главниот извор на приходи, туку секундарен, дополнителен, извор на 

приходи  

 Не е потребна реализација на детално социо-економско истражување бидејќи пописот на 

дислоцираните лицa и проценката на имотот е во согласност со ОП 4.12. 

 

 

4. Влијанија на проектот 

4.1. Загуба на земјиште  

4.1.1. Вкупна загуба на земјиште 

За потребите на планираниот проект, шестте предложени одлагалишта ќе одземат 51.8ha, на кои се наоѓаат 192 

парцели од кои 45.47% се приватно земјиште, додека 48.85% се само државно земјиште. Останатите 5.68% 

земјиште што ќе се одзема за овие шест одлагалишта од правата подсекција е во мешана сопственост, каде 

доминантиот дел припаѓа на државата, а само мал дел е на физички лица. 

Следната Табела 2 ја прикажува дистрибуцијата на парцели според одлагалиште, како и количеството на 

земјиште што ќе се купи за секое одлагалиште. Поголемиот дел од парцелите шшто ќе се одземаат се наоѓаат 

во одлагалиштето Петралица 1 (32,3%), следено од Петралица 2 (26%) и Ранковце (24%). Поголемиот дел од 

парцелите се регистрирани како пасишта (48%), а потоа следи обработливо земјиште, ниви (36%). 

Локацијата на одлагалиштето во Ранковце главно ќе опфати обработливо земјиште (полиња), додека 

одлагалиштето Петралица 1 ќе опфати пасишта. Локацијата на Петралица 2 покажува одредена разноликост и 

рамнотежа во однос на бројот на парцели, иако претворено во количиество земјиште некои 2/3 од вкупната 

површина на ова одлагалиште е, всушност, регистрирано како пасиште. 

Иако мал број на парцели ќе бидат одземени за одлагалиштето во Псача, сепак тоа го има најголемиот дел од 

вкупната површина на пасишта што ќе бидат одземени (45,2%). Споредено со вкупното количество на земјиште 

што ќе се одземе за сите шест депонии, пасиштата во Псача изнесуваат четвртина (25%) од вкупно потребната 

површина. 

Табела 2: Вкупна загуба на земјиште за шестте одлагалишта 
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4.1.2. Загуба на приватно земјиште 

Земјиште во приватна сопственост кои ќе биде потребно за шестте одлагалишта се наоѓа во првата подсекција и 

опфаќа 82,3% од бројот на парцели. Но, гледано како површина на земјиште тоа изнесува само 45,47% од 

вкупно потребното земјиште. Со други зборови, иако се чини дека голем дел од земјиштето е во приватна 

сопственост, сепак вистинскиот дел на приватно земјиште не надминува половина од вкупно потребната 

површина. 

 

Одлагалиштето во Ранковце ќе опфати најголема површина од плодната земја што ќе биде засегната (65157m2 

обработливо земјиште, ниви - 6,5ha), но тоа е единствената површина што ќе ја опфати. Одлагалиштето 

Петралица 1 опфаќа 85711m2 (8.5ha) земјоделско земјиште, од кои 2,6% се ливади, 87,1% се пасишта и 10,2% е 

обработливо земјделско земјиште (ниви). Одлагалиштето во Ранковце ќе биде поставено на земјиште кое 

изнесува, всушност, 2/3 од вкупното обработливо земјиште (ниви) што ќе биде одземено за потребите на шестте 

депонии. 

 

Пасишта претставуваат 55,4% од вкупната површина во приватна сопственост, додека 40,9% се обработливо 

земјиште (ниви). Другите површини на тип на земјиште се релативно безначајни и вкупно изнесуваат 3,7%. 

Вреди да се спомене дека, денес, сточарството е многу слабо застапено во оваа област. 

 

Табела 3: Загуба на приватно земјиште за шестте одлагалишта 

Вкупно 

земјиште
Ливада Пасиште

Обработливо 

земјиште 

(Нива)

Шума Овоштарник
Некантиран 

пат
Камењар Дол

Земјиште 

под зграда
Вкупно

Псача 0 11 0 0 0 0 0 3 0 14

Петралица 1 2 54 6 0 0 0 0 0 0 62

Петралица 2 3 26 18 0 0 0 0 0 3 50

Ранковце 0 0 45 0 0 1 0 0 0 46

Љубинци 0 0 0 0 8 7 0 0 0 15

Страцин 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5

6 92 69 2 8 8 1 3 3 192

Псача 0 129458 0 0 0 0 0 81 0 129539

Петралица 1 2236 90347 8759 0 0 0 0 0 0 101342

Петралица 2 2214 44179 22948 0 0 0 0 0 110 69451

Ранковце 0 0 67951 0 0 86 0 0 0 68037

Љубинци 0 0 0 0 119787 5912 0 0 0 125699

Страцин 36 22294 0 1915 0 0 87 0 0 24332

4486 286278 99658 1915 119787 5998 87 81 110 518400

Број на парцели по одлагалиште (Бр. на парцели)

Површина на земјиште по одлагалиште (m2)



19 
 

 

 

 

4.1.3. Загуба на државно земјиште 

Државното земјиште претставува значителен дел на површина што треба да биде искористено за потребите на 

одлагалиштата и изнесува 48,85% од вкупното потребно земјиште, каде 2/3 (61,4%) се пасишта. Овоштарниците, 

исто, претставуваат значителен дел, со 37,8% од вкупното земјиште каде државата е самостоен сопственик. 

 

Табела 4: Загуба на државно земјиште за потребите на шестте одлагалишта 

 

 

 

4.1.4. Загуба на земјиште во мешана сопственост 

Има само 5 парцели во мешана сопственост (држава и физилки лица) што ќе се одземаат за потребите на 

одлагалиштата. Една парцела е нива и се наоѓа во Ранковце (со засегнати 395m2), додека една некантиран пат 

(со повшина од 279m2) и три овоштарници (со вкупна површина од 28756m2) се наоѓаат во Љубинци. Реалната 

Во приватна 

сопственост
Ливада Пасиште

Обработливо 

земјиште 

(Нива)

Шума Овоштарник
Некантиран 

пат
Камењар Дол

Земјиште 

под зграда
Вкупно

Псача 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Петралица 1 2 48 6 0 0 0 0 0 0 56

Петралица 2 3 25 17 0 0 0 0 0 3 48

Ранковце 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42

Љубинци 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Страцин 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5

6 80 65 2 1 0 1 0 3 158

Псача 0 3489 0 0 0 0 0 0 0 3489

Петралица 1 2236 74716 8759 0 0 0 0 0 0 85711

Петралица 2 2214 30162 22408 0 0 0 0 0 110 54894

Ранковце 0 0 65157 0 0 0 0 0 0 65157

Љубинци 0 0 0 0 2140 0 0 0 0 2140

Страцин 36 22294 0 1915 0 0 87 0 0 24332

4486 130661 96324 1915 2140 0 87 0 110 235723

Број на парцели по одлагалиште (Бр. на парцели)

Површина на земјиште по одлагалиште (m2)

Само во 

државна 

сопственост

Ливада Пасиште

Обработливо 

земјиште 

(Нива)

Шума Овоштарник
Некантиран 

пат
Камењар Дол

Земјиште 

под зграда
Вкупно

Псача 0 5 0 0 0 0 0 3 0 8

Петралица 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Петралица 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ранковце 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Љубинци 0 0 2 0 4 6 0 0 0 12

Страцин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 3 0 4 7 0 3 0 29

Псача 0 125969 0 0 0 0 0 81 0 126050

Петралица 1 0 15631 0 0 0 0 0 0 0 15631

Петралица 2 0 14017 540 0 0 0 0 0 0 14557

Ранковце 0 0 2399 0 0 86 0 0 0 2485

Љубинци 0 0 0 0 88891 5633 0 0 0 94524

Страцин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 155617 2939 0 88891 5719 0 81 0 253247

Број на парцели по одлагалиште (Бр. на парцели)

Површина на земјиште по одлагалиште (m2)
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состојба на сопственост на сите три овоштарници е дека 15/16 (93,8%) се во државна сопственост, а останатиот 

дел е подеднакво поделен на две лица (1/32 секому). 

4.2. Загуба на објекти 

Постои само една парцела со три објекти налик за домување кои ќе бидат урнати. Всушност, сите три објекти 

припаѓаат на двајца сопственици, кои очигледно се преселени во околината на Скопје во периодот на 70-ти / 80-

тите години на минатиот век. Еден објект служел како штала за добиток, а вториот и третиот објект се стари 

семејни куќи, очигледно напуштени и руинирани домови, постари од 40 години. Имотниот лист, каде што овие 

три објекти се регистрирани, исто така, содржи и ниви, ливади и овоштарник. 

 

4.3. Загуба на посеви и насади 

На одлагалиштето Петралица 1 ќе има загуба од 8 круши (дрвја) и 2 парцели со 'рж,. Во Петралица 2 постои 

парцела со ораница и 8 дрвја орев. Одлагалиштето во Ранковце има 3 парцели со пченица, а во Страцин ќе има 

две парцели со вкупно 17 (1 + 16) дабови дрвја. Сите други земјоделски парцели се ниви без растенија, или 

неискористените пасишта и ливади. 

 

4.4. Користење на земјиштето, физичко раселување и реставрација на средствата за живот 

Не е предвидено никакво физичко раселување, бидејќи изборот на локација е внимателно одбрана. Исто така, 

не е идентификувано загрозување на нечии средства за живот. 

Не е идентификуван закуп на засегнатото земјиште, кај приватните, но и кај државните парцели. На следната 

табела (5) е претставена структурата на сопственост на парцелите според број на сопственици. 

Табела 5: Структура на сопственост според број на сопственици 

  

 

При спроведување на проценката на насади и посеви, проценителите забележале и процениле дека повеќе од 

половина (52,5%) парцели во приватна сопственост, всушност го смениле типот на земјиштето поради долгиот 

период на земјоделска неактивност. Тоа се гледа и во двете одлагалишта лоцирани во Петралица 1 и 2, и 

особено во Ранковце. Некои 2/5 на земјата, кои ќе бидат стекнати во Петралица 1 и речиси половина од земјата 

во планираното одлагалиште Петралица 2 искусиле промена во типот на културата која се наоѓа на самата 

парцела. Во Ранковце оваа промена е значителна и само три од вкупниот број на парцели не беа проценети 

дека искусиле промена на културата на посевите. 

Промена на култура на посевите значи дека парцелата не се користила одреден период, и сите претходно 

регистрирани карактеристики и квалитети на земјиштето, природно се намалуваат (ослабуваат). 

 

Сопственички 

статус

Едно 

лице

Повеќе 

сопственици

Мешана 

сопственост
Државно

Вкупен Бр. 

Парели

Псача 3 3 0 8 14

Петралица 1 43 13 0 6 62

Петралица 2 20 28 0 2 50

Ранковце 24 22 1 3 50

Љубинци 0 1 4 10 15

Страцин 1 0 0 0 1

Вкупно 91 67 5 29 192
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Табела 6: Број на парцели што природно го смениле типот на култура 

  

 

Областа засегната од проектот искусила силен бран на миграција пред околу 40 години, и од тогаш постојано 

губи население заради миграција кон урбаните центри. Земјоделскиот начин на живот е значително опаднат и 

маргинализиран поради потребата да се обезбеди стабилен приход во домаќинство од други индустриско / 

услужно поврзани извори. Така, земјоделската активност ја изгубила доминацијата како главен столб во 

обезбедување на средствата за живот. Денес, речиси и не постои домаќинство во засегнатото подрачје, кое 

живее исклучиво од земјоделска активност. Скоро сите засегнати парцели се напуштени, и истите не се користат 

за земјоделска активност. Најголем број од засегнатите сопственици се преселени во град и не го користат 

нивното земјоделско земјиште како извор на приходи. 

Точно 157 лица се регистрирани како сопственици на засегнати парцели, како самостоен сопственик или со 

сопственички удел во некоја парцела. Поврзано со домашната адреса, 57 сопственици се регистрирани дека 

живеат во засегнатите населенин места, диодека преостанатите 100 сопственици на земјиште живеат на друго 

место, главно во Скопје и околината. 

Околу 17% (28 од 163) парцели ќе изгубат помеѓу 0 и 20% од својата површина, од кои пак 12 припаѓаат на 

индивидуални сопственици. Помалку од 11% од парцелите ќе изгубат помеѓу 20% и 40% од сопствената 

површина. 8% од парцелите ќе изгубaт 40% до 60% од сопствената големина, а 12% ќе ја изгубат 60% до 80% од 

сопствената големина. Останатите 52% ќе изгубат 80 до 100% од големината, т.е. целосно ќе бидат одземени. 

Околу 5% од сопствениците ќе бидат засегнати со повеќе од една парцела, а повеќе од 2/3 имаат и други 

парцели регистрирани во имотниот лист, а кои не се идентификувани дека се засегнати со овој проект. До овој 

заклучок е стигнато со испитување на јавно поставените податоци за имототните листови, а кои се достапни на 

веб-страницата на Агенцијата за катастар. Некои од сопствениците имаат полна листа на парцели и станбени 

објекти на кој се наоѓаат и засегнатите парцели. 

Има само тринаесет парцели каде покрај пасиште се регистрирани и други растенија. Една парцела е 

регистриранa како шума, на две парцели има круши (8+8 дрва) и на една парцела има ореви (8 дрва). Парцелата 

со ореви е активна ораница. без некоја посебно засадена култура. Пет парцели се насадени со `рж, додека 

пченицата се одгледува на четири парцели. Сите засегнати парцели засадени со 'рж ќе изгубат по 100% од 

површината, која пак изнесува 6585m2 (0.66ha). Три од четири парцели засадени со пченица ќе изгубат вкупно 

8656m2 (0.87ha), додека четвртата парцела ќе изгуби 1699m2 (47%од површината на парцелата). Вкупно 

10355m2 (1 ха) пченица ќе бидат засегнати со изградба на овие шест одлагалишта. 

Севкупното влијание на претстојниот процес на откупот на земјиште е многу мал. Нема сериозно да бидат 

загроени средствата за живот на сопствениците на имот, иако е предцвидено целосен откуп на парцели. Девет 

од овие тринаесет парцели имаат повеќе од еден сопственик, и повеќето од нив не живеат во засегнатата 

област. Само на еден сопственик му се зафатени три парцели, сите со 'рж и со вкупна површина од 3422 м2 

Трансформација на 

земјиште

Нива во 

Пасиште

Нива во 

Ливада

Ливада во 

Пасиште

Овоштарник 

во Ливада

Променета 

култура

Псача 0 0 0 0 0

Петралица 1 18 1 2 0 21

Петралица 2 17 1 3 1 22

Ранковце 39 1 0 0 40

Љубинци 0 0 0 0 0

Страцин 0 0 0 0 0

Вкупно 74 3 5 1 83
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(0.3ha). Овој сопственик има значителен број на парцели на имотниот лист, кој лесно може да се провери во 

евиденцијата на Агенцијата за катастар на РМ 

И `ржот и пченицата имаат сличен годишен принос кој изнесува 2t тони на 1ha (3.2t во подобри години). Секоја 

култура се откупува 8-12 кг ден/кг. Трошоците за инвестиција не се вклучени. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната плата во Република Македонија е 22.294 

денари (август, 2016), а месечната потрошивачка кошничка изнесува 32.263 денари (според Сојузот на 

синдикатите на Македонија). Споредено со годишниот приход од приносот на овие култури, овие парцели, 

поединечно, имаат мало влијаније во приходот на домаќинството (на 3000m2, 6000 денари, т.е. 500 

денари/месечно). Загубата на земјиште заради експропријацијата може да се надополни со друго достапни 

неактивен и/или напуштено земјоделско земјиште, во непосредна близина. 

 

5. Квалификуваност и права 

5.1. 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 

продуктивост, или барем да се возобноват до пред-програмските ниво, бидејќи недостигот на легално права не 

ги исклучува индивидуалците од добивање компензација и / или помош за рехабилитација. 

ЛЗП квалификувани за компензација ги вклучуваат оние кои имаат формално-правно право на земја или друг 

посед, и оние кои иницијално немаат формално право на земја или друг имот, но имаат барање за легално 

право врз основа на законите на земјата; оние кои поседуваат документи како сметки за данок на земјиште и 

сертификат за живеалиште; или они кои имаат дозвола од локалните власти да го узурпираат/окупираат или 

корстат парцелите засегнато со проектот. 

Оние кои немаат препознатливо правно право или барање за земјата што ја узурпираат се исто така 

квалификувани за компензација за недвижниот имот. Проверката на сите парцели од овие шест одлагалишта 

покажува дека нема такви ЛЗП. 

Според ОП 4.12 на СБ, индивидуалци и домаќинства кои узурпираат области афектирани од проектот по 

крајниот датум не се квалификувани за компензација. Сите луѓе кои 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 просториите и 

да ги размонтираат засегнатите структури пред имплементација на проектот. 

 

5.2. 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. Каде постои разлика ќе се применат 

најпогодните 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 осигураат нивно учество во бенефитите од проектот. Ова се рефлектира во 

следните принципи на компензација. 
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Сите ЛЗП што живеат во областа на проектот пред крајниот рок 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 7: Матрица на права 

Категорија на 
ЛЗП 

 

Имот Типот на право или 
имот или загуба 
засегнато со 
проектот 

Права 

Сопственик (1) 

 

Земјиште Загуба на дел од 
земјоделско земјиште 
и  остаток од 
парцелата е 
употреблив 

Регистрација на парцелите според македонското 
законодавство, пред експропријација, без трошоци. 
Компензација во кеш за засегнатото земјиште според 
целосни трошоци за замена (еквивалент на пазарната 
вредност на имотот, доволно да го замени изгубените 
средства и покривање на трансакциските трошоци) 

Сопственик (1) 

 

Загуба на дел од 
земјоделско 
земјиште. Остаток од 
парцелата не е 
употреблив 

Регистрација на парцелите според македонското 
законодавство, пред експропријација, без трошоци. 
Компензација во кеш за засегнатото земјиште според 
целосни трошоци за замена 

или 

Земјиште со слична големна и карактеристики, со 
обезбеден статус на сопственост. 

Закупец (1) 

 

Помош во изнајмување алтернативно земјиште/имот за 
повторно да се воспостави употреба 

Сопственик / 
Закупец 

(1) 

Објекти за 
домување 

Загуба на објекти Компензација во кеш за засегнатото земјиште според 
целосни трошоци за замена 

Сопственик / 
Закупец 

(1) 

Посев Загуба на 
едногодишни насади 

Право да го собере посевот или кеш компензација за 
едногодишните насади според целосните трошоци за 
замена. 

Барање на 
сопственост (2) 

Земјиште Загуба на земјиште Компензација во кеш за засегнатото земјиште според 
целосни трошоци за замена   

Нема признато 
законско право 
или барање (3) 

Земјиште и 
друг имот 

Загуба на земјиште и 
друг имот  

Нема компензација во кеш за засегнатото земјиште 
според целосни трошоци за замена. Компензација во 
кеш за средствата според целосни трошоци за замена  

 

 

6. Компензација 

ЛЗП ќе бидат компензирани со целосни трошоци за замена без амортизација и ќе бидат преселени или раселени 

откако ќе завршуват 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. 

Сите плаќања и даноци за земјиште и / или куќните трансфери се поништени, или пак плаќањата и даноците се 

вклучени во компензациониот пакет за земјиште и / или куќа. 
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Паричен надоместок е најпосакувана средство за компензација. Исплата на паричен надоместок за изгубените 

средства може да биде соодветна` кога (а) изворот на средствата за егзистенција е поврзан со земјиште, но 

земјиштето потребно за проектот е мал дел1 од засегнатите средства и остатокот е економски исплатлив; (Б) 

постојат активни пазари на земјиште, домување и работна сила, ЛЗП користат такви пазари, и има доволно 

снабдување со земјиште и станови; или (в) изворот на средства за егзистенција не се земјишно базрирани. 

Нивоата на паричен надоместок треба да бидат доволни за да го заменат изгубеното земјиште и другите 

средства според целосните трошоци за замена на локалните пазари, сметано од датумот на крајниот рок. 

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. 

 

6.1. Вреднување на засегнатите средства 

При подготовувањето 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 средства. 

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), додека пак методологијата 

за процена на вредноста на подвижен имот е опишан во Методологијата за проценка на вредноста на подвижен 

имот (Службен весник на Република Македонија број 178/11). 

Методологијата за проценка на вредноста на културите и растенија се базира на неколку академски и 

статистички извори: 

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 8 ја покажува проценетата цена за компензација на одземените насади и посеви на земјиштето 

во приватна сопственост, дистрибуирани по одлагалиште. 

Табела 8: Проценета вредност за насади и посеви 

                                                           
1 Како општ прицип, ова се применува доколку одземеното земјиште е помалку од 20% од вкупното продуктивно земјиште; види исто кај 
СБ ОП4.12, точка 12, фуснота 17. 
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Пазарната вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата се утврдува во согласност со просечната 

цена на извршените продажби на земјиште во текот на претходната година. Доколку не се направени продажби 

на имот во конкретната општина во претходната година, како пазарна вредност се зема просечната цена за 

компензација на експроприран м2 земјоделско земјиште во општината. Ако се уште недостасуваат податоци за 

купено и експроприрано земјиште во претходната година во засегнатата општина, тогаш цените на соседните 

општини ќе бидат земени во предвид. 

Во текот на процес на проценка, ЛЗП, локалната самоуправа и релевантните владини институции (како на 

пример Агенцијата за катастар) се консултирани. 

Следната табела 9 ја покажува проценетата цена на земјиштето по м2, за секој тип и класа на земјиштето што 

треба да се одземе за потребите на одлагалиштата.  

Табела 9: Вреднување на пазарната цена на земјиштето 

 

За формирање на пазарната цена користени беа следните документи издадени од органите на локалните 

самоуправи на Кратово, Ранковце и Крива Паланка: 

- Одлука Бр. 07-134/7 од 02.03.2011 за Утврдување на пазарната цена на недвижности во Општина 

Ранковце, од Советот на Општина Ранковце 

- Одлука Бр. 07-828/1 од 28.05.2010 Утврдување на приближната пазарна цена на земјоделско 

земјиште во Општина Кратово, од Советот на Општина Кратово 

- Одлука Бр. 07-779/1 од 30.05.2014 за промени во Одлуката за утврдување на висината на данокот 

за недвижности во Општина Кратово, од Советот на Општина Кратово 

Насади и 

посеви
Псача Петралица 1 Петралица 2 Ранковце Љубнци Страцин

Пасиште 0.5 (MKD/m2) 0.5 (MKD/m2) 0.5 (MKD/m2) 0.5 (MKD/m2) n/a 0.5 (MKD/m2)

Пченица 3.2 (MKD/m2)

Ливада 1.8 (MKD/m2) n/a

Орев 1840 (MKD/дрво) n/a

Ораница 1.2 (MKD/m2) n/a

`Рж 3.2 (MKD/m2) n/a

Круша 3530 (MKD/дрво) n/a

Шума/Даб n/a 1870  (MKD/дрво)

Компензација за 

земјитште  

(MKD/m2) Ш
ум

а

Н
ек

ан
ти

ра
н

 п
ат

К
ам

ењ
ар

Д
ол

Зе
м

ји
ш

те
 п

од
 з

гр
ад

а

Класа 4 6 7 3 5 6 7 3 4 5 2 4 6 4

Псача 60 60 45 20

Петралица 1 45 30 45 30 50 50 300

Петралица 2 50 45 50 50 45 30 65 50 300

Ранковце 60 50 40 400

Љубинци 100 70 300

Страцин 10 10 20 10

Ливада

Обработливо 

земјиште 

(Нива)

Пасишта Овоштарник



26 
 

- Одлука Бр. 09-581/7 од 27.02.2015 за Процена на пазарната цена на недвижностите, градежното и 

земјоделското земјиште по зони во Општина Крива Паланка за 2015, од Советот на Општина Крива 

Паланка.  

За време на изработка на овој документ Проценката за објектите и Проценката за насади и посеви во 

одлагалиштето Љубинци, не беа изработени. 

 

6.2. Вреднување на замената 

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

(i) За земјоделско земјиште, тоа е пазарната вредност на земјиштето, пред проектот или пред 

дислоцирањето, без оглед којa е повисока, на еднакво продуктивен потенцијал или употреба лоцирано 

во непосредна близина на засегнатото земјиште, плус трошоците за подготовка на земјиштето на ниво 

сличнo 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 заменскиот трошок за компензација на СЗП, амортизацијата на имотот и вредноста на 

понесениот со себе материјал не се земени предвид, ниту пак вредноста од придобивките што поризлегуваат од 

проектот како резултат на вреднувањето на засегнатиот имот. Кога националните закони не ги исполнуваат 

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, фиксни подобрувања и други привремени средства се базираат врз 

пазарната проценка, проценка на продуктивноста, договорените услови, проценка 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.. 

 

7. Учество на луѓето и објавување информации  

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

население било информиран дека овој проект треба да се реализаира, порано или подоцна. Но, точната траса, и 

површината на земјиште што треба да се одземе било непознато се до моментот на комплетирање на конечниот 

дизајн (основниот проект) кој е доставен до државните институции добивање на Одобрение за градба. 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.  
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7.1. Средби во врска со раселувањето  

Беа одржани три такви средби со сопствениците на земјиштето што ќе биде засегнато со процесот на откупот на 

земјиштето од двете секции, вклучитено и изградбата на одлагалишта. 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 – 17.03.2016). Во Крива Паланка и Ранковце, 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 Анекс 4. 

 

7.2. Идни активности на 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 ТИА 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 ноември 2016, 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 ТИА меѓу ЛЗП со цел да се 

оцени нивното задоволство од процесот и резултатите на АПР. 

 

 

8. Активности за имплементација 

8.1. Тим за импементација на АПР 

Тимот за импементација на АПР (ТИА)2 во рамките на ЈПДП е основана со цел за спроведување на одобрениот 

САПР. Сите активности наведени во САПР се покриени од средствата на ЈПДП и ќе бидат комплетирани пред 

отпочнување на градежните активности. ТИА на ЈПДП е одговорен за подготовка и спроведување на одобрен 

САПР, под надзор на Светската банка. 

Главните одговорности и активности на ТИА/ЕИП вклучуваат, но не се ограничуваат на следното: 

                                                           
2
 Одговорното лице за социјалните аспекти од Одделението за заштита на животна средина и социјалните 

аспекти во Одделот за развој и лице од Правниот оддел.  
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 Проверка на пописот на САПР и податоците за инвентар на средства за означената парцела; 

 Изработка на катастарски и топографски истраги и обезбедување на корекција на податоците за мерење и 

инвентар по потреба на можните промени во проектот; 

 Непосредно се консултира со ЛЗП и претставници на населените места; 

 Подготвува документацијата за регистрација на нови парцели; 

 И ги обезбедува на јавноста потребните информации; 

 Преговори и договор со ЛЗП; 

 Испорака на компензацијата и, по потреба, имплементација и надзор на мерките за рехабилитација. Парични 

компензации се исплаќаат на трансакциската сметка во банка.. 

 Да ги надгледува жалбени постапки; 

 Судска разрешница на случаите каде што не е постигнат договор; 

 Постапки за експропријација, преку судот, како што се бара; 

 Изградба на инфраструктура (во случај да е потребно раселување) и активности за раселување на ЛЗП; 

 Подготвува квартални извештаи 

 Задоволително комплетирање на САПР е услов за било која (физичка) ативност да започне. 

 

8.2. Имплементационен процес на САПР 

Имплементациониот распоред на САПР е опишан во следната табела подолу:  

Табела 10: Проценка на посевите и насадите  

Задача Период 

АПР подготовка Октомври 2016 

Нацрт САПР, јавна дискусија и финализирање Ноември 2016 

САПР Објава Ноември 2016 

Организациски подготовки  Ноември 2016 

САПР имплементација Декември 2016 - Јануари 2017 

Финален извештај од мониторинг Март 2017 

 

9. Механизам за поплаки 

9.1. Комизија 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 

вкучен и судот. Комисијата ја сочинуваат претставник од ЈПДП, претставник на засегнатата општината, како и 

претставници на локалните заедници засегнати со Проектот. Слична комисија за жалби за надомест на штета 
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составен од претставници на ЕИП, локални невладини организации и заедници, како и независен експерт ќе 

биде свикувана од страна на ЕИП на ЈПДП од случај до случај, за решавање на жалби и поплаки кои се 

однесуваат на раселувањето Ова е неформален механизам како додаток на постојните формални алатки за 

поплаки кои постојат преку правниот систем. 

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 ext.119 

Факс: + 389 (0)2 3220-535 

email: biljanal@roads.org.mk  

Јавно претпријатие за државни патишта 

ул. Даме Груев 14,  

1000 Скопје, Република Македонија 

 

9.2. Процедура 

Под надзор на ЈПДП, ТИА / ЕИП ќе вложат максимални напори за да се постигне спогодбено решавање на сите 

идентификувани проблеми на раселување во овој САПР. 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 САПР. Со цел ефикасно да се соберат сите поплаки од потенцијалните 

ЛЗП посебни локации може да бидат поставени за навремено депонирање и собирање на сите жалби. ЛЗП може 

да депонираат жалба и усно (истите ќе бидат соодветно документирани во моментот на поднесувањ на жалбата 

на назначеното место) или во писмена форма. Одговорот ќе бидат обезбеден во рок од две недели по приемот 

на жалбата. Ако случајот не се реши на ниво на надомест на штета комисија за поплаки, било која страна може а 

се обрати до Судот. Сите трошоци потребни за оваа намена 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. 

 

9.3. Суд 

Ако ЕИП и ЛЗП не успеат да постгнат договор за стекнување со приватен имот, недостатокот на договор ќе биде 

решен во судска постапка. Во случај кога жалбите и поплаките во врска со имплементацијата на САПР 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. 
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10. Надзор и мониторинг 

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 САПР. 

САПР финалниот извештај ќе биде доставен до Светска банка. Внатрешна контрола и надзор ќе: 

(a) Верификуваат дали пописот на сите ЛЗП е спроведен;  

(b) Верификуваат дали САПР и студија за опис на тековната состојба се подготвени од проектот;  

(c) Верификуваат дали вредноста и раселувањето се изведени во согласност на РПР и соодветниот САПР; 

(d) Контролира дали сите мерки за раселување се имплементирани како што е одобрено; 

(e) Обезбедува 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 САПР 

 

11. Трошоци и буџети 

Детален трошок за раселување, разложено 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 фондови на ЈПДП. 

Табела 11:Директни трошоци за експропријација 

Задача Трошоци (MKD) 3 

Земјоделско земјиште 14 860 010 

-- Пасишта 7 056 215 

-- Ниви 5 224 670 

-- Ливада 176 325 

-- Овоштарник 2 279 930 

-- Шума 38 300 

-- Некантиран пат 83 700 

-- Карпи 870 

Насади и поседи 303 590 

-- Пасишта 226440 

-- Ораница 370 

-- Ореви 14720 

-- Круши 28240 

-- Р`ж 6112 

-- Пченица 27708 

Земјиште за домување (објекти 33 000 

                                                           
3
 1 MKD = ca. 57 USD 
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за домување) 

ВКУПНО: 15 196 600 

Непредвидени трошоци 15% 2 279 500 

КРАЕН ЗБИР: 17 476 100 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ  
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Прилог 1: Локација на одлагалиштата долж првата подсекција  
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Прилог 2: Листа на парцелите што ќе бидат одземени со вредност на компензација  

 

(Слики од листата на парцели со личните податоци на сопствениците на имот, како и висина на 

средствата што треба да се исплатат за одземеното земјиште, како и посадите на парцелите, се 

отстранети од документот заради заштита на личните податоци) 
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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: Скратен извештај за остварени средби со засегнати страни  

 

SUMMARIZED REPORT FOR REALIZED MEETINGS WITH AFFECTED PARTIES FOR THE PROJECT 

Construction of state road A2, Section Rankovce – Kriva Palanka 

 

In the period 15-17 March 2016, three meetings with the affected parties (individuals and legal 

entities) were held in three different locations (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 meeting was held in the premises of PESR. All meetings were scheduled at 

noon (12.00 o’clock).  

Three meetings were held in different locations due to relatively large number of affected parties 

and their different location of residence. In order to decrease the traveling cost of the affected, and 

having respect of their time and working obligations, this type of organization of informational 

meetings regarding the incoming land acquisition process, seemed very logical.  

Number of identified affected parties with residence in both affected municipalities, Rankovce and 

Kriva Palanka, counts 353 parties (people/legal entities) - 132 in Rankovce and 221 in Kriva Palanka. 

They were all invited in their local municipal center. The remaining 228 affected parties 

(people/legal entities), with residence mainly in Skopje and other cities in Macedonia (213) or 

abroad (15), were invited at the meeting in Skopje.  

The meeting in Kriva Palanka was visited by at least 123 people (according the presence list), while 

the meeting in Rankovce was attended by at least 41 people. At the meeting in Skopje, 58 people 

were present. Statistically, nearly half of the affected people living in the project area attended both 

meetings in Kriva Palanka and Rankovce. The land owners invited at the meeting in Skopje showed 

drastically lower interest for the project. Slightly above quarter of all invited people appeared at the 

Skopje meeting. 

The team of speakers was conducted by both external profiles: Project designer (Civil engineer), 

Social /Resettlement Specialist (Sociologist) and PESR representatives (Environmental Advisor and 

Legal Advisor for Expropriation).  

The meetings were of an informative character. Only land owners were personally invited (by official 

post) due to the fact that there has been ongoing land, plants and property assessment (census) 

conducted by The Bureau of Court Expertise, and it was necessary to check and secure first what is 

on the ground and later to engage illegal / non-formal land users (if any). 

The meetings were opened by the PESR representative and speakers were introduced.  

The Project designer presents the Project from technical perspective set on the satellite image layer. 

The PESR’s Legal Advisor for Expropriation explains the whole process of expropriation, together 

with the logic of the process itself and the reason for its practice. Legal mechanism that exists in 



5 
 

national law for protection of affected people was presented. Social/Resettlement Specialist 

presents the World Banks’ Operational Policy 4.12 Involuntary Resettlement, the existence of 

grievance mechanism for affected parties and ongoing socio-economic survey for vulnerable 

affected households. Environmental Advisor within PESR led the presentation and discussion of all 

three meetings.  

After presentations, the affected individuals asked series of questions to which all presenters, each 

in its specialty, replied appropriately.  

Dominant interest at all three meetings was the price for land that will be paid. The process of 

expropriation was also set as an interest, but it was not in the forefront. Affected people were 

willing to know:  

 when the expropriation will begin  

 how expropriation process is planned to be conducted  

 when people will get their compensation 

 can they disagree with the proposal and what happens after 

 can PESR buy the whole plot, not just partially, regardless of the proportions of needed land 

 questions regarding fair compensation 

 other questions related to expropriation 

Significant characteristic that deviates from the other two meetings (Skopje and Kriva Palanka) is 

that in Rankovce the situation with ownership title is not so organized. At the meeting 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 migration some 40-

50 years ago, when the owners of the land past away some small amount of parcels is still entitled to 

them and no probate has been conducted. So it is expected, along the whole expropriation line, the 

number of successors to increase.  

During the meeting a questionnaire was distributed and kindly asked to return it fulfilled at the end 

of the meeting. The surveyed owners that returned the uncompleted questionnaire, when The 

Bureau of Court Expertise 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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ПРИЛОГ 1: ПРАШАЛНИК ЗА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ (ЛУЃЕ/ПРЕТПРИЈАТИЈА) 
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ПРИЛОГ 2: СЛИКИ ОД СРЕДБИТЕ СО ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ (ЛУЃЕ/ПРЕТПРИЈАТИЈА) 

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 

 

  



ПРИЛОГ 3: Листи на учесници 

Средба: Крива Паланка  

(Слики од листите на учесници на средбата, заедно со личните податоци: Име и презиме, адреса на 

живеење, телефонски број и потпис, се отстранети од документот заради заштита на личните 

податоци) 

 

Средба: Скопје 

(Слики од листите на учесници на средбата, заедно со личните податоци: Име и презиме, адреса на 

живеење, телефонски број и потпис, се отстранети од документот заради заштита на личните 

податоци) 

 

Средба: Ранковце 

(Слики од листите на учесници на средбата, заедно со личните податоци: Име и презиме, адреса на 

живеење, телефонски број и потпис, се отстранети од документот заради заштита на личните 

податоци) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


