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Маркетинг

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

ОБЈАВА број 120 (01.08.2013)
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕKТРОНСKОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија,

предвидено со Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок I, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број

07-8/3 од 31.01.2005 година и Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок II, донесен со одлука на Совет на

општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се

дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина

на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и

депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и

државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на

сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и

правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на

европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД а кои

под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕKТРОНСKОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во писмена форма, за секоја

градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на

пријавата, во посебен плик за секоја градежна парцела),  комплетирана со следните докази:

1. Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата, податоци за предметното земјиште

на кое се однесува пријавата и која документација се доставува во прилог;

2. Доказ за платен депозит во оригинал (да се наведе број на оглас и број на градежна парцела во цел на дознака);

3. За физичките лица уверение за државјанство;

4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;

5. Банкарска гаранција во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за серизност на понудата со рок на важност до

10.10.2013 година, со која понудавачот ќе гарантира доколку е избран за најповолен понудувач дека ќе ја уплати крајно

постигната цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското  јавното наддавање во рок од 15 дена од денот

на приемот на писменото известување за избор.

6. e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на елек-

тронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата

на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање, (за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-

маил адреса, Министерството за траснпорти врски нема обврска да прима и врши корекции на истата)

7. Фотокопија од лична трансакциона сметка

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што

подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Подносителите на пријави потребно е да достават во пријавата за учество на јавно наддавање и фотокопија од лична

трансакциона сметка на која ќе може да им биде вратен депозитот за учество на јавно наддавање.,

ПОСЕБНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

1. Банкарска гаранција во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за серизност на понудата со рок на важност до

10.10.2013 година, со која понудавачот ќе гарантира доколку е избран за најповолен понудувач дека ќе ја уплати крајно постигната

цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското  јавното наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на

писменото известување за избор.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед изнесува 61,00

денари од метар квадратен.

ДЕПОЗИТ

1. Депозитот  за учество на електронското јавно наддавање за секоја градежна парцела е утврден согласно Табеларен преглед

даден во оваа објава.

2.Депозитот се уплатува вирмански или преку пошта на Буџет на Република Македонија, Народна Банка на Република

Македонија, трансакциска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 130010025669613, Приходна шифра и

програма 733111-10 со назнака “депозит за јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште” (да се наведе број на оглас и

број на градежна парцела во цел на дознака);

3. Депозитот се враќа во целост на подносителите на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на одржување

на јавното наддавање, освен на понудувачот кој понудил најповолна цена на кого по уплатата на вкупната цена постигната на

јавното наддавање му се враќа уплатениот депозит намален за трошоци на постапката во износ од 10%  од депонираните средства.

РОKОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 30.08.2013 година на адреса на Министерството за

транспорт и врски: ул. ”Даме Груев” бр. 6, Скопје, или директно во писарницата на министерството.

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање за ГП 1.1 ќе започне на 06.09.2013 година, во 09:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 1.3 ќе започне на 06.09.2013 година, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 1.7 ќе започне на 06.09.2013 година, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 1.11 ќе започне на 06.09.2013 година, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 2.13 ќе започне на 06.09.2013 година, во 13:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 2.15 ќе започне на 06.09.2013 година, во 14:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

ПОСТАПKА

1. Kомисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од

денот на поднесувањето на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува

и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле

комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2. На денот на одржување на електроското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничко-

то име и шифрата која ја добиле на e-mail адресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.

3. Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна

парцела посебно. 

4. Електронското јавното наддавање го следи Kомисија, формирана од Министерот за транспорт и врски

5. Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се

спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. 

6. Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,оо денари.

7. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава,

при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за

завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се

додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8. Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

9. Kомисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и

електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

10. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од денот на завршување на постапката за јавно наддавање да ги

уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето. 

11. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средства во утврдениот рок, ќе се смета дека градежното земјиште не е

отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување и депонираните средства на најповолниот

понудувач нема да му бидат вратени, истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната

градежна парцела и банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана.

12. По извршената уплата во утврдениот рок, Министерот за транспорт и врски склучува договор со најповолниот понудувач

за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија. Со договорот купувачот се обврзува во рок

од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти

согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено и да ги изгради објектите согласно урбанистички план по кој

земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од 6 години од денот на правосилност на одобрението за градење, во спротивно,

доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во

определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно

постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на

рокот, односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец

во втората година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното

земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот. 

13. Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот

договор за оттуѓување на градежното земјиште.

14. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

15. Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за

недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

16. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Kомисијата во рок од 3 дена од одржаното

електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Kомисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.

17. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да

поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна

постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Министерство за транспорт и врски, www.mtc.gov.mk

www.sep.gov.mk

Врз основа на Одлуката за доделување средства за постдипломски

студии од „Габриела Kоневска Трајковска“ од областа на правото,

економијата и политиките на ЕУ во странство за академската

2013/2014 година донесена на 147 Седница на Владата на Република

Македонија одржана на 23.07.2013 година, (Сл. Весник бр. 106/2013,

29.07.2013), Секретаријатот за европски прашања на Владата на

Република Македонија распишува:

K О Н K У Р С
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ  

“ГАБРИЕЛА KОНЕВСКА ТРАјКОВСКА“ 

ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИјАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ 

ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Под постдипломски студии од областа на ЕУ, се сметаат постдипломски

студии од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во

странство, при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат

обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од

наведените области по друг основ.

Kандидатот за доделување на средствата треба да ги исполнува

следниве услови:

• да е државјанин на Република Македонија;

• да поседува универзитетска диплома за завршено

соодветно високо образование и уверение за положени

испити, или да е во завршна година од студиите, под услов

истите да ги заврши најдоцна до 31 јули 2013 година.

Предност им се дава на кандидатите со висок просечен

успех на студиите, како и на кандидатите од високо

рангираните универзитети согласно националното

рангирање.. 

• да потврди дека одлично да го владее англискиот јазик

(TOEFL, IELTS, или да приложи друг релевантен доказ дека

еден дел од своето образование го завршил на англиски

јазик или долгогодишно го користел странскиот јазик по

основ на привремено жителство или подолг престој во

одредена странска држава и други релевантни фактори за

познавање на јазикот). Познавањето на други странски

јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност.

• да достави потврда од Универзитетот каде се запишува,

како доказ дека ги исполнува условите за упис  на

соодветниот факултет и дека е примен на соодветна

програма  за кој аплицирал(а), за  постдипломски студии кои

траат една академска година (до 12 месеци) во наведените

области. Притоа, предност ќе имаат кандидатите чии

одобрени апликации за упис се од факултетите кои се

повисоко рангирани согласно Шангајската листа. 

• да достави целосна документација во пријавата по огласот:

пополнет образец за пријавување, биографија на македон-

ски и на англиски јазик, линк до програмата на студирање,

односно список на предмети содржани во студиите,

релевантна потврда за владеење на англискиот јазик,

универзитетска диплома за завршено соодветно високо

образование со уверение за положени испити,

потврда/комуникација или документ за прием на

апликацијата на студиите и мотивациско писмо на

македонски и на англиски јазик. 

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

• доставиле непотполна документација; 

• доставиле пријава по истекот на крајниот рок за

пријавување на конкурсот;

• веќе се во тек со постдипломски студии од областа на ЕУ во

странство;

• се пред завршување на постдипломски студии или штотуку

ги завршиле своите постдипломски студии од областа на ЕУ

во странство;

• кои веќе завршиле едни постдипломски студии и бараат

стипендија за втори постдипломски студии;

• започнале постапка за запишување или се запишале на

постдипломски студии од областа на ЕУ во странство, кои

траат подолго од 12 месеци.

Давателот на стипендијата се обврзува да ги покрие трошоците во

висина од најмногу 20.000,00 евра. Трошоците кои го надминуваат

наведениот износ ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Средствата се доделуваат за обезбедување на трошоците за уписнина,

сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање

и назад.

Пријавата за овој конкурс треба да ги содржи следните документи во

електронска форма:

- пополнет образец за пријавување на конкурсот за

доделување на стипендии за постдипломски студии од областа

на ЕУ; 

- биографија на македонски и на англиски јазик (ЕУ формат); 

- линк до програмата на постдипломските студии - доколку нема

линк или пак програмата не е опишана на интернет, список на

предметите од кои се состои програмата; 

- потврда дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL,

IELTS, или друг релевантен доказ дека ги завршил своите

додипломски студии на англиски јазик надвор од државата,

или, пак, долгогодишно го користел странскиот јазик по основ

на привремено жителство или подолг престој  во одредена

странска држава и други релевантни фактори за познавање

на јазикот). 

- универзитетска диплома за завршено соодветно високо

образование и уверение за положени испити, а доколку е во

завршна година од студиите, уверение за положени испити.    

- потврда/комуникација за прием на документите, односно

аплицирање на постдипломски студии за ЕУ/ЕИ на

високообразовна институција во странство 

- писмо со коешто се образложуваат мотивите за конкурирање,

на македонски и на англиски јазик.

Образецот за пријавување и ЕУ формат на биографија може да се

најдат на интернет страницата на Секретаријатот за европски

прашања: http://www.sep.gov.mk/content/?id=87#.Ue_Uuaxn_xU

Истиот, исто така, може да се подигне и во архивата на Секретаријатот

за европски прашања или по барање на потенцијалниот кандидат да

му се испрати по пошта.

Kонкурсот е објавен на 01.08.2013 година со траење од 30 дена, а

краен рок за пријавување е 30.08.2013 година, до 23.59 часот. 

На 19.08.2013 година (понеделник), во 10.00 часот, во зградата на

Владата на Република Македонија ќе се одржи информативен ден, кога

ќе може да се добијат подетални информации за стипендиите.

Евалуацијата на пристигнатите апликации ја врши посебно формирана

Kомисија. По првата селекција, кандидатите кои ги исполнуваат

административните услови ќе бидат повикани на интервју. Врз основа

на предлог-списокот добиен од комисијата, изборот на кандидати го

врши Владата на Република Македонија. 

Избраните кандидати потпишуваат договор со Секретаријатот за

европски прашања на Владата на Република Македонија. Избраните

кандидати се обврзуваат да работат во државната администрација

во период од 3 години по завршувањето на постдипломските студии.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати кои се

пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор. 

Пријавите се испраќаат по електронски пат на следната е-маил

адреса: stipendii@sep.gov.mk, каде може да се добијат и

дополнителни информации за стипендиите.

Пријавите може исто така да се испратат по пошта на следната адреса

со назнака:

Влада на Република Македонија

Секретаријат за европски прашања

(оглас за доделување стипендии „Габриела Kоневска Трајковска“

за постдипломски студии за ЕУ)

бул. “Илинден"  бр.2,

1000 Скопје

или лично да се предадат во затворен плик во Архивата на

Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до горе-назначениот

датум.
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