
 

РЕГИОН РЕСЕН КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 
Почетна цена за јавно 

наддавање изразена во 
евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во евра 

за целата целина  
ха ар m2 

Географска целина 1 Козјак 4 23 64 90 381,28 

ВКУПНО 4 23 64   

РЕГИОН РАДОВИШ 

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 
ПОВРШИНА 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 

евра по хектар 

Почетна цена 
за јавно наддавање 

изразена во евра за целата 
целина  ха ар m2 

Географска целина 2 
Загорци 150 39 96 60 9023,98 

Скоруша 4 46 49 60 267,9 

 Вкупно 154 86 45  60 9291,87 



РЕГИОН СТРУМИЦА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 
Почетна цена за јавно 

наддавање изразена во 
евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина ха ар m2 

Географска целина 3 Бањица 22 85 55 120 2.743,34 

 Вкупно 22 85 55   

 РЕГИОН СТРУМИЦА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 

евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во евра 

за целата целина 
ха ар m2 

Географска целина 4 Бањица 14 30 24 90 1.256,80 

Вкупно 14 30 24 

 

РЕГИОН ВЕЛЕС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 

евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина  ха ар m2 

Географска целина  5 Бистрица 85 61 52 60 5137 

Вкупно 85 61 52   

РЕГИОН ВЕЛЕС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 

евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина  

ха ар m2 

Географска целина  6 Ново село-Велес 97 17 96 60 5830,77 

Вкупно 97 17 96   

РЕГИОН ВЕЛЕС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 

евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина  ха ар m2 

Географска целина  7 Раковец 57 48 2 82 4713 

Вкупно 57 48 2   



РЕГИОН ВЕЛЕС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 
Почетна цена за јавно 

наддавање изразена во 
евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина  ха ар m2 

Географска целина  8 Велес 90 22 54 60 5413,62 

Вкупно 90 22 54   

РЕГИОН ВЕЛЕС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

ПОВРШИНА 
Почетна цена за јавно 

наддавање изразена во 
евра по хектар 

Почетна цена за јавно 
наддавање изразена во 
евра за целата целина  

ха ар m2 

Географска целина  9 Новачани 71 24 73 75,31 5366,28 

Вкупно 71 24 73 
 

1 РЕСЕН 4 23 64 

2 РАДОВИШ 154 86 45 

3 СТРУМИЦА 22 85 55 

4 СТРУМИЦА 14 30 24 

5 ВЕЛЕС 85 61 52 

6 
ВЕЛЕС 

97 17 96 

7 
ВЕЛЕС 

57 48 2 

8 
ВЕЛЕС 

90 22 54 

9 
ВЕЛЕС 

71 24 73 

ВКУПНО 602 07 83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичките лица треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на земјоделски 
стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи им е 
претежна дејност.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образецот за учество на јавниот оглас (понуда) потребно е да се пополни целосно со сите потребни податоци, во спротивно понудата 
нема да биде разгледувана. 
 
Понудите кај кои комисијата ќе утврди дека: 

 не ја содржат целата потребна документација;  

 се поднесени по истекот на рокот за поднесување;  

 се доставени во означен коверт со кој би можел да се идентификува понудувачот;  

 се поднесени од лице кое нема право да поднесува понуди и  

 не се изработени според условите утврдени во јавниот повик комисијата ќе ги отфрли како некомплетни. 
 
Понудите за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое по службена должност Комисијата ќе утврди дека не се подмирени 
обврските од претходно склучените договори, Комисијата ќе ги отфрли како недопуштени. 
Понудата која ќе биде доставена со понудена закупнина пониска од минималната закупнина утврдена согласно Законот за земјоделско 
земјиште нема да биде разгледувана и Комисијата ќе ја отфрли ако недопуштена. 
Понудите за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое по Комисијата ќе утврди дека еден понудувач има доставено повеќе 
од една понуда или постои капитална (или семејна) поврзаност помеѓу понудувачите, Комисијата ќе ги отфрли како недопуштени. 
Некомплетни и ненавремено доставени понуди по јавниот повик нема да се разгледуваат а понудувачите ќе бидат известени за 

некомплетноста по електронски пат на доставената  . 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Почетната цена по хектар во постапка по овој јавен оглас се утврдува во зависност од катастарската класа и местоположбата на 
земјиштето. 
Почетната цена за земјоделското земјиште од: 

  I и II катастарска класа изнесува 120 Евра,  

 III и IV катастарска класа изнесува 90 Евра,  

 V и VI катастарска класа изнесува 60 Евра и  

 VII и VIII катастарска класа изнесува 30 Евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата. 

Доколку земјоделското земјиште се наоѓа над 1.000 метри надморска височина почетната цена на закупнината за земјоделското  земјиште 
од: 



 I и II катастарска класа изнесува 60 Евра,  

 III и IV катастарска класа изнесува 45 Евра,  

 V и VI катастарска класа изнесува 30 Евра и  

 VII и VIII катастарска класа изнесува 15 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата. 

 



  

 

 

 

 

 

http://www.mzsv.gov.mk/

