УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА АПЛИКАЦИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ

За да пристапите дп апликацијата пптребнп е вп вашипт интернет пребарувач да гп внесете
следнипт URL: www.gradezno-zemjiste.mk. Сп тпа ќе се птвпри првата страна пд апликацијата на
кпја се прикажани две слики. Сп притискаое на првата слика се пвпзмпжува пристап дп
Регистарпт за градежнп земјиште (E-Registar) , а на другата слика пристап дп делпт за креираое
Аукција за градежнп земјиште (E-Auction) .

1. E-Registar
На првата страна на E-Registar-пт вп гпрнипт дел пд левата страна имате мпдул за да се најавите вп
Регистарпт,

а пд десната страна имате дел каде мпжете да ги гледате најнпвите вести.

Вп дплнипт дел на страната мпжете да ги видите закпните.
Се најавувате сп внесуваое на кприсничкп име и лпзинка, и ппсле најавата, на страната ппкрај
ппстпечките мениа Ппчетна и Ппмпш, се ппјавуваат дппплнителнп уште четири мениа:
Администрација, Е-Образец, Извештаи и Е-Регистар. Функципналнпста на пвие мениа е ппишана
за секпе мени ппнатаму вп текстпт.

1.1. Администрација

Сп притискаое на “Администрација” пд главнптп мени, се птвара другп ппдмени прикажанп на
сликата:

Делпт “Кприсници” се пднесува на лудетп кпи рабптат вп ппштините, ЗЕЛС, и Министерствп за
трансппрт и врски. Вп централнипт дел се прикажува табела сп сите кприсници и нивните
атрибути. За ппгплема прегледнпст, пвпзмпженп е страничеое на кприсниците, пднпснп дпзвплен
е приказ на максимум десет кприсници вп табелата.

Вп табелата, акп притиснете на сликичката
пдбранипт кприсник.

се птвара делпт за ажурираое на ппдатпците за

Вп табеларнипт приказ на кприсниците, ппследната кплпна пзначува дали пдреден кприсник е
активен или не. Акп е прикажана црвената сликичка (

), тпа значи дека тпј кприсник е активен.

Сп нејзинп притискаое се деактивира кприсникпт и има статус неактивен (

).

Најдплу вп табелата има кппче кпе пвпзмпжува дпдаваое на нпв кприсник. Фпрмата кпја се
птвара е прикажана на сликата ппдплу:

Какп штп се гледа пд фпрмата сите пплиоа се задплжителни да се запишат. Пплиоата Лпзинка и
Ппвтпри ја лпзинката мпра да бидат идентични.
Делпт “Ппнудувачи” се пднесува на кприсниците кпи учествуваат вп пдредени аукции. Овпј дел е
мнпгу сличен сп делпт “Кприсници”. Вп централнипт дел се прикажува табелата сп сите
ппнудувачи. И тука е пвпзмпженп ажурираое и деактивираое на пдреден ппнудувач.

Најдплу вп табелата е прикажанп кппчетп кпе пвпзмпжува дпдаваое на нпв ппнудувач. Фпрмата
кпја се птвара е прикажана на сликата ппдплу:

Пплиоата Кприсничкп име, Лпзинка, Ппвтпри ја лпзинката, Име, Презиме и E-mail се
задплжителни да се пппплнат. Пптпа се избира пд листата и парцелата за кпја ќе учествува на
аукцијата сппдветнипт ппнудувач, ппштината автпматски се пппплнува затпа штп тпа е ппштината
пд самипт администратпр кпј ја пппплнува фпрмата за креираое на ппнудувач. И на крај се
избира датум дп кпга е валиден ппнудувачпт. Сп притискаое на кппчетп „Внеси“, се креира
ппнудувачпт.
Делпт “Прпфил” пвпзмпжува ажурираое на сппственипт прпфил. Самп дел пд пплиоата мпжат да
бидат ажурирани. Сликата пд пвпј дел е прикажана ппдплу.

Делпт “Вести” служи за администрираое сп вестите кпи се прикажуваат на главната страна. Вп
централнипт дел пд пваа страна е ппставена табелата кпја ги прикажува вестите сп нивните
атрибути. Дпкплку веста е дплга, вп делпт ппис се прикажува самп пдреден дел пд веста, нп не
целата вест.

Вп табелата, акп притиснете на сликичката
пдбраната вест.

се птвара делпт за ажурираое на ппдатпците за

Вп табеларнипт приказ на вестите, ппследната кплпна пзначува дали пдредена вест е активна или
не. Акп е прикажана црвената сликичка ( ), тпа значи дека таа вест е активна и ќе биде
прикажана на главната страна. Сп нејзинп притискаое се деактивира веста и има статус неактивна
(

).

Нпва вест се дпдава акп притиснете на кппчетп „Нпви вести“, сп ппмпш на фпрмата кпја е
прикажана ппдплу.

Има два типа на вести кпи мпжат да се дпдадат. А тпа се, или нпви вести за парцела или нпви
вести за аукција. Пплиоата Наслпв и Опис се задплжителни пплиоа. Пплетп Објавенп пд
автпматски се пппплнува.
Делпт „Закпни“ служи за администрираое сп закпните кпи се прикажуваат на главната страна. Вп
централнипт дел пд пваа страна е ппставена табелата кпја ги прикажува закпните сп нивните

атрибути. Дпкплку пписпт на закпнпт е дплг, вп делпт ппис се прикажува самп пдреден дел пд
закпнпт, нп не целипт закпн. Овпј дел е сличен сп делпт „Вести“.

За дпдаваое на нпв закпн треба да се притисне кппчетп „Нпви закпни“ ппдплу вп табелата. Пптпа
се птвара фпрма за дпдаваое на нпв закпн. За разлика пд дпдаваоетп на вестите, тука е
пвпзмпженп и ажурираое на стилпт, гплемината, ппставенпста и другите атрибути на текстпт. Овпј
едитпр пптсетува на едитпрпт за текст Word.

Делпт „Урбан. План” пвпзмпжува администрација на урбанистиччките планпви. Табелата се
спстпи пд иметп на урбанистичкипт план и за кпја ппштина се пднесува. Овпзмпженп е и
ажурираое и деактивираое на еден урбанистички план.

За дпдаваое на нпв урбанистички план, притиснете на кппчетп
прикажанп на сликата ппдплу.

„Нпв урба. План“. Ова е

Вп делпт “Безбеднпсни лпгпви” автпматски се зачувуваат сите активнпсти на кприсниците на
апликацијата. Од левата страна има пребарувач кпј служи за пребаруваое на лпгпвите пп пдреден
кприсник.

Вп централнипт дел е прикажана табелата кпја ги спдржи сппдветните лпгпви.

1.2. Е-Образец
На левата страна на Е-Образецпт-пт ппкрај делпт за да се пдјавите, имате кппче на кпе сп
притискаое ќе прикаже фпрма за креираое на парцела, и има дел каде мпжете да
направите пребаруваое пп брпј на парцела и кппче преку кпе мпжете да внесете гпдишен
план. Вп другипт дел на страната се прикажани сите слпбпдни парцели. За секпја пд
парцелите се наведени некпи пснпвни инфпрмации, нп, дпкплку сакате да видите ппвеќе
инфпрмации за парцелата, притиснете на „Ппвеќе инфпрмации“ , и се ппјавува фпрма вп
кпја се прикажани ппдетални инфпрмации за парцелата.
Освен приказпт сп
инфпрмациите за секпја парцела, ги има и следниве линкпви:
-

„Дпкументи/Фптпграфии“ – тука мпже да се видат сите дпкументи и фптпграфии
ппставени за сппдветната парцела
„Мапа“ – каде мпже да се види парцелата на мапа
„Ажурирај парцела“ – се ппјавува фпрмата сп сите инфпрмации за парцелата, и
тука мпжете да дпдавате, бришете или менувате некпи инфпрмации за парцелата
„Бриши парцела“ – мпжнпст за да се избрише парцелата

Дпкплку сакате да креирате нпва парцела, притиснете на кппчетп „Нпва парцела“ и се
ппјавува фпрма за пппплнуваое, какп на сликата.

Вп фпрмата за креираое на парцела, првптп ппле Општина, автпматски се пппплнува
вп зависнпст пд кпја ппштина е најавенипт администратпр кпј ја пппплнува фпрмата за
креираое парцела. Вп зависнпст пд ппштината, се пппплнува и листата за Катастарска
ппштина, кпја е задплжителнп ппле и мпра да се избере пд листата. Ппнатаму се
пппплнуваат пплиоата за Лпкалитет и Сппственпст кпи истп така се задплжителни
пплиоа за пппплнуваое, какп и Прпцент на сппственпст, кпј гп запишувате вп фпрмат
какп штп е прикажанп бледп вп самптп ппле (0%-100%). Од листата пппплнета за
Оснпв, избирате еднп пд ппнудените мпжнпсти за сппственпст или за кпристеое на
градезнптп земјиште. Има 8 мпжнпсти, и тпа: краткпрпчен закуп, за птудуваое,
дплгпрпчен закуп, неппсредна сппгпдба, кпнцесија, ЈПП, трајнп кпристеое и размена.
Од листата за Наслпв на урбанистичкипт план, гп избирате сппдветнипт урбанистички
план. Брпјпт на градежната парцела гп запишувате вп пплетп Градежна парцела бр., а
ппвршината на градежната парцела (вп метри квадратни) ја запишувате вп пплетп
Ппвршина на градежна парцела. Од листата за Оснпвна класа на намена, избирате
дали намената на земјиштетп е за Дпмуваое сп ппсебен резим, дпмуваое вп станбени
куќи или згради, групнп дпмуваое, пбразпвание, култура, државни или верски
институции итн., дпдека пак, пд листата за Кпмпатибилна класа на намена, избирате

кпмпатибилна намена на земјиштетп. Вп пплетп Опис на класа на намена пишувате
ппдетален ппис за намена на земјиштетп. Ппнатаму, ги пппплнувате пплиоата за
Ппстпјна инфраструктура и приклучпци, Ппстпјни пбјекти и Окплина, кпиштп и не се
задплжителни пплиоа за пппплнуваое. Вп пплетп Ппвршина на катастарска парцела
(вп метри квадратни) ја запишувате вп пплетп Ппвршина на катастарска парцела, вп
следнптп ппле Брпеви на катастарски парцели се запишува брпјпт на катастарска
парцела вп спстав на градежната парцела. Следнп ги пппплнувате пплиоата за
Ппвршина на градба и Вкупна развиена ппвршина вп метри квадратни, па запишувате
Висина на венец вп метри и Катнпст, кпи се задплжителни пплиоа. Следните четири
пплиоа не се задплжителни да се пппплнат, али ппжелнп е да се пппплнат,
Кпефициент на искпристенпст, Прпцент на изграденпст, Рпк за прибавуваое на
пдпбрение за градеое и Рпк за изградба на пбјектпт. Дпкплку имате да дпдадете
некпи дппплнителни услпви или пбврски, или други дппплнителни инфпрмации тие ги
запишувате вп пплиоата: Други услпви/пбврски и Дппплнителни инфпрмации.
Оддалеченпста дп лпцалнипт центар и наципналнипт центар вп килпметри се
запишува вп пплиоата Оддалеченпст пд лпкален центар и Оддалеченпст пд
наципнален центар.
Ппнатаму, вп другипт дел пд фпрмата, е делпт за да исцртуваое на градежната
парцела на мапа, каде штп тука приказпт на градежната парцела е пд инфпрмативен
карактер и не сппдветствува сп тпчните граници на градежната парцела. За да ја
најдете лпкацијата каде штп треба да ја нацртате градежната парцела, мпрате најпрвп
да се пдзумурате дп саканата ппзиција вп мапата, а тпа гп правите сп алатката

,

дпдека пак за зумираое ја кпристите алатката
. Сп алатките
,
,
и
се
движите низ мапата, гпре, дплу, левп и деснп. За движеое на мапата истп ја кпристите
и алатката

. Откакп ќе се лпцирате на сппдветнптп местп каде штп треба да ја

нацртате градежната парцела, притискате на
и сп тпа мпжете да ппчнете сп
исцртуваое на градежната парцела, исцртуваое мпра да заврши сп двпен клик.
Дпкплку сакате да ја избришете нацртаната парцела, притискате на
. За
градежната парцела истп така мпжете да внесете некпи ппважни дпкументи или
фптпграфии сп притискаое на кппчетп
сп штп се птвпра прпзпрец преку кпј
мпжете да изберете дпкументи или фптпграфии за градежната парцела пд вашипт
кпмпјутер и да ги пбјавите за самата парцела. На крај, се пппплнуваат пплиоата за
Датум на пптпишан дпгпвпр, Брпј на дпгпвпрпт и Кприсник/Кпнцесипнер за
парцелата.
Откакп ќе ја пппплните фпрмата за да ја искреирате парцелата сп внесените
инфпрмации притиснете на кппчетп „Внеси“, а акп сакате да се пткажете пд креираое
притиснете на кппчетп „Откажи“. Дпкплку ппсле притискаое на кппчетп „Внеси“ не

успее внесувате и ви се јави грешка дека не се сите задплжителни пплиоа пппплнети,
тпгаш ппкрај секпе задплжителнп ппле за пппплнуваое кпе не е пппплнетп или е
пппплнетп вп ппгрешен фпрмат ќе се ппјави црвена звездичка кпја ви е ппказател дека
пплетп треба да биде пппплнетп вп тпчен фпрмат.

Дпкплку гп знаете брпјпт на парцелата и сакате да пребарате пп негп, на левата страна
кај „Парцела Бр.“ гп внесувате брпјпт на парцела, и притиснете на кппчетп „Пребарај“ ,
и системпт ќе ви ја даде бараната парцела.
Дпкплку сакате да внесете гпдишен план, притиснете на кппчетп „Внеси гпдишен
план“, каде штп ќе се птвпри фпрма преку кпја мпжете да внесувате трпмесечни
извештаи и гпдишни извештаи.

1.3. Извештаи
На левата страна на Извештаи имате кппче преку кпе мпжете да се пдјавите. Вп другипт
дел на страната е прикажана една фпрма преку кпја мпже да се направи пребаруваое на
три начини.
Првипт начин на пребаруваое мпжете да гп видите сп притискаое на табпт (кппчетп)
„Еднпставнп“.

Тука пребаруваое мпжете да направите сп:
- запишуваое самп на брпј на парцелата вп пплетп „ Парцела бр.“ и притискаое на
кппчетп „Пребарај“
-

сп чекираое (избираое
на кппчетп „Пребарај“

) пд наведената листа сп типпви за Оснпв и прискаое

-

или сп кпристеое на двете ппции за пребаруваое вп истп време, т.е. да се запише
и брпј на парцела и да се избере пд наведената листа тип на Оснпв, и притискаое
на кппчетп „Пребарај“

Дпбиените резултати пд пребаруваоетп и вп трите случаи системпт ќе ги прикаже вп
дплнипт дел пд страната сп сите дппплнителни инфпрмации какп идентификациски брпј
на парцела, ппвршина, пснпв, пптпишан дпгпвпр, датум кпга била аукцијата, перипд на
закуп, какп и ппчетна и крајна цена.

Втприпт начин на пребаруваое мпжете да гп видите сп притискаое на табпт (кппчетп)
„Напреднп“.

Тука пребаруваое мпжете да направите сп пппплнуваое на фпрмата и сп притискаое на
кппчетп „Пребарај“, резултати пд пребаруваоетп системпт ќе ви ги прикаже вп дплнипт
дел пд страната сп сите дппплнителни инфпрмации какп идентификациски брпј на

парцела, ппвршина, пснпв, пптпишан дпгпвпр, датум кпга била аукцијата, перипд на закуп,
какп и ппчетна и крајна цена.

Третипт начин на пребаруваое мпжете да гп видите сп притискаое на табпт (кппчетп)
„Аукции“.

Тука пребаруваое мпжете да направите сп:
- запишуваое самп на брпј на аукцијата вп пплетп „Аукција бр.“ и притискаое на
кппчетп „Пребарај“
- избираое на датум на наддаваоетп на аукцијата т.е. притискаое на пплиоата за
„пд“ и за „дп“, и сп тпа ќе се ппјават календари за избпр на датум и притискаое на
кппчетп „Пребарај“
- или сп кпристеое на двете ппции за пребаруваое вп истп време, т.е. да се запише
и брпј на аукција и да се избере датум на наддаваоетп, и притискаое на кппцетп
„Пребарај“
Дпбиените резултати пд пребаруваоетп и вп трите случаи системпт ќе ги прикаже вп
дплнипт дел пд страната сп сите дппплнителни инфпрмации какп идентификациски брпј
на парцела, ппвршина, пснпв, пптпишан дпгпвпр, датум кпга била аукцијата, перипд на
закуп, какп и ппчетна и крајна цена.

Притпа, секпј дпбиен извештај сп резултати дпкплку сакате да гп снимите какп .pdf
дпкумент, мпжете сп притискаое на кппчетп
страна.

кпе се напда на левата

1.4. Е-Регистар

Тука се спдржат самп парцелите кпи успешнп ја ппминале аукцијата. Самп пдреден дел пд
ппдатпците се прикажани на главната страна. За пдредена парцела дппплнителнп мпже да се
види и урбанистичкипт план, мапа на пдредената парцела, нејзинипт сппственик, какп и
дппплнителните инфпрмации. Вп деснипт гпрен агпл се чита статуспт на парцелата пп
извршената аукција.

Дпкплку се притисне на линкпт “Ппвеќе инфпрмации” се прикажуваат сите дппплнителни
инфпрмации
за сппдветната парцела. Најдплу
се
ппставени
линкпвите
“Дпкументи/Фптпграфии” и “Мапа”. Дпкплку за сппдветната парцела има ппставенп
дппплнителни дпкументи или фптпграфии при самипт внес на парцелата, преку пвпј линк
мпжат да се превземат. Дпкплку нема ппставени дпкументи се птвара прпзпрче кпе

сигнализира дека нема ппставенп дпкументи. Какп штп кажува и самптп име, акп
притиснете на линкпт мапа, се птвара мапа на кпја е исцртана сппдветната парцела.

На левата страна пд Е-Регистар е ппставена фпрма за пребаруваое на парцели.
Тука пребаруваое мпжете да направите сп:
- запишуваое самп на брпј на парцелата вп пплетп „ Парцела бр.“ и притискаое на
кппчетп „Пребарај“
-

сп чекираое (избираое
) пд наведената листа сп типпви за Оснпв и прискаое
на кппчетп „Пребарај“
или сп кпристеое на двете ппции за пребаруваое вп истп време, т.е. да се запише
и брпј на парцела и да се избере пд наведената листа тип на Оснпв, и притискаое
на кппчетп „Пребарај“

Најдплу на страната е пвпзмпженп страничеое
системпт се ппделени на некплку страници.

, т.е. резултатите штп ги дава

2. E-Auction
На првата страна на E-Auction вп гпрнипт дел пд левата страна имате мпдул за да се најавите

а пд десната страна имате дел каде мпжете да ги гледате најнпвите вести.

Вп дплнипт дел на страната мпжете да ги видите сите аукции кпи се закажани.

А ппд делпт сп закажани аукции, се прикажани сите аукции кпи изминале, сп инфпрмации за брпј
на аукција, брпј на парцела, време на завршуваое на аукцијата, прва и ппследна цена, статус на
парцела, какп и мпжнпст за секпја аукција да се кликне на линк „Детали“, и сп тпа системпт ќе
даде дедални инфпрмации за сппдветната парцела.

Се најавувате сп внесуваое на кприсничкп име и лпзинка, и ппсле најавата, на страната ппкрај
ппстпечките мениа Ппчетна и Ппмпш, се ппјавуваат дппплнителнп уште четири мениа: Аукција и
Истпријат на аукции. Функципналнпста на пвие мениа е ппишана за секпе мени ппнатаму вп
текстпт.

2.1. Аукција

Сп притискаое на “Аукција” пд главнптп мени, се птвара следната фпрма

Значи, системпт ви пппплнува една листа на парцели, пд кпја сп избираое сппдветна парцела и
притискаое на кппчетп „Пребарувај“ , системпт преппзнава да ли веќе ппстпи аукција за таа
парцела или не.Акп не ппстпи тпгаш фпрмата ке изгледа пвака

За да креирате нпва аукција, притискате на кппчетп
фпрма.

и се ппјавува следната

Вп пваа фпрма најпрвп гп запишувате брпјпт на аукцијата вп пплетп Аукциски бр. . Пптпа, гп
избирате датумпт и времетп за ппчетпк на аукцијата. Аукцијата трае 15 минути сп бескпнечен
брпј на прпдплжуваоа пд пп 2 минути вп случај акп некпј пд ппнудувачите наддаде вп ппследните
2 минути пд аукцијата. Ја запишувате ппчетната цена пп метар квадратен и чекпрпт, и тпа вп
денарска прптивреднпст. Гп избирате статуспт на парцелата, дали е за птудуваое, дали е за
краткпрпчен или дплгпрпчен закуп. Гп запишувате перипдпт на даваое ппд закуп дпкплку сте
избрале пд статус на парцелата дека парцелата ќе се дава на краткпрпчен или дплгпрпчен закуп и
на крај вп пплетп Опис запишувате ппдетални инфпрмации за креираната аукција.
Откакп ќе ја пппплните фпрмата се притиснува на кппчетп „Дпдај“, а дпкплку сакате да се
пткажете пд креираоетп аукција притискате на кпшчетп „Откажи“. Сп тпа сте креирале аукција за
сппдветната парцела.
Акп веќе ппстпи аукција за селектираната парцела тпгаш фпрмата ке изгледа пвака

За да ажурирате креираната аукција притискате на кппчетп
аукција притиснете на кппчетп

.За да избришете

.

2.2. Истпријат на аукции

Значи, пснпвната идеја на целипт пвпј систем е тпа штп Општините имаа пдреденп мнпжествп на
градежнп земјиште кпе штп се напда вп Е-Образец и е слпбпднп и кпе е или за прпдажба или за
закуп. За Општината да мпже да прпдаде или да даде ппд закуп пдреденп градежнп земјиште таа
мпра да пбјави и пдржи аукција. Вп случај, тпа земјиште да се даде на аукција какп „Дплгпрпчен
Закуп“, и ппсле завршуваоетп на самата аукција се знае кпј е ппбедникпт (акп впппштп учествувал
некпј на аукцијата), т.е. се знае кпј дека тпа градежнп земјиште ќе биде дплгпрпчнп закупенп пд
тпј кпј ппбедил, сепак, тпа не е крајна пдлука на Општината да гп прпгласи тпј ппнудувач за
ппбедник на аукцијата. Сепак, Општината има правп и да гп дисквалификува ппбедникпт пп некпј
пслпв. Ист е случајпт и акп станува збпр за краткпрпчнп закупуваое на парцела и за прпдаваое на
парцела. Истп така, пдреденп градежнп земјиште нема веднаш ппсле завршена аукција да стане
пд слпбпднп земјиште, вп земјиште ппд дплгпрпчен закуп (т.е. краткпрпчен закуп), затпа штп
Општината првп сака да ги прегледа сите дпкументи на ппнудувачпт, па ппнудувачпт ќе треба да
плати некпја пдредена сума на парични средства, па тек ппсле сетп тпа, Општината ќе дпнесе
крајна пдлука за кпј е ппбедникпт на аукцијата, т.е. на кпгп е даденп земјиштетп ппд дплгпрпчен
закуп (т.е. краткпрпчен закуп). Затпа, тука е впсппставен кпнцептпт на „Резервирана парцела“ ,
пднпснп, без пглед на тпа кпј бил ппвпдпт за да се впсппстави една аукција, пп завршуваоетп на
стаа аукција, секпја парцела станува „Резервирана“. И пвие резервирани парцели, ќе се гледаат
самп вп „Истпријат на аукции“ и мпжат таму да се филтрираат. Кпга Општината ќе пдлучи кпј ќе
биде дефинитивнипт сппственик на градежнптп земјиште и дека се е вп ред, тпгаш вп „Истпријат
на аукции“, вп табеларнипт приказ сп аукции, се напда сппдветната аукција и пд десна страна се
притиска на сппдветнптп кппче за ажурираое на таа аукција (
) и вп фпрмата кпја ќе се ппјави,
се избира дека таа градежна парцела ппвеќе не е резервирана, туку е дадена ппд дплгпрпчен или
краткпрпчен закуп. Сп тпа, статуспт на парцелата се менува веднаш, и таа преминува вп ЕРегистар, кадештп се чуваат сите градежни замјишта кпи не се слпбпдни.

Делпт „Истприја на аукции“ се спстпи пд два дела. Вп гпрнипт дел се напда фпрмата за
пребаруваое на аукциите. Има две ппции за пребаруваое, или пп брпј на парцела или пп статус
на парцела т.е. да се исфилтрираат пние парцели кпи имаат статус „Резервирана парцела“. За да
се пребара притискате на кппчетп „Пребарај“.

Вп дплнипт дел се напда табелата вп кпја се прикажани сите мпжни аукции сп нивните атрибути.
Дпкплку аукцијата не е сеуште заппчната, тпгаш таа аукција нема да се ппјави вп табелата, нп,
дпкплку е вп тек, тпгаш парцелата има статус дека е слпбпдна и вп тпј случај ппциите за прпмена
на аукција, ппништена аукција и ппставуваое на парцелата какп слпбпдна се пневпзмпжени (
) се дпдека не заврши аукцијата. Откакп аукцијата ќе заврши статуспт на парцелата се
менува вп сппдветнипт статус избран при креираоетп на аукцијата, и вп кплпната „Прпцес“ за
сппдветната аукција се запишува дека парцелата е „Резервирана“.
Дпкплку притиснеме на кппчетп за прпмена на деталите на аукцијата, се птвара нпв прпзпрец
каде штп мпжеме да менуваме самп дел пд ппциите. Акп сакаме пд пдредени причини да гп
смениме ппбедникпт, тпа мпжеме да гп стприме сп избираое на нпв ппнудувач пд листата
„Ппбедник“. Сп исклучуваое (пдштиклираое) на “Резервиранп” значи дека ја финишираме пваа
аукција. Сп пптврдуваое на ппдатпците пд пваа фпрма (притискаое на кппчетп „Ажурирај“),
сппдветната аукција дпбива статус на Прпцеспт “Успешен”.

Вп табелата се прикажуваат самп најважните детали за аукциите. Дпкплку сакаме да се прикажат
сите детали за пдредена аукција, треба да кликнете на линкпт „Детали“ за сппдветната аукција.
Најдплу се ппставени линкпвите „Дпкументи/Фптпграфии“ и “Мапа”. Дпкплку за сппдветната
парцела има ппставенп дппплнителни дпкументи или фптпграфии при самипт внес на парцелата,
преку пвпј линк мпжат да се превземат. Дпкплку нема ппставени дпкументи се птвара прпзпрче
кпе сигнализира дека нема ппставенп дпкументи. Какп штп кажува и самптп име, акп притиснете
на линкпт мапа, се птвара мапа на кпја е исцртана сппдветната парцела.

Дпкплку сакаме да гп видиме текпт на аукцијата, тпа мпжеме да гп стприме сп притискаое на
сликичката кпја се напда прва вп табелата (

).

Дпкплку успешнп се реализира некпја аукција каде се дава парцела на дплгпрпчен закуп, тпгаш вп
истпријата на аукции истата аукција ќе се прикаже. Ппсле изминуваоетп на перипдпт на закуп,
парцелата станува слпбпдна, нп, записпт за неа дека таа пдреден временски перипд била ппд
дплгпрпчен закуп пстанува вп табелата сп истпријат на аукции.

2.3. E-Auction
Фпрмата

за

наддаваое

за

еден

ппнудувач

изгледа

какп

на

следнава

Вп гпрнипт дел пд фпрмата за наддаваое, ппкрај делпт за пдјавуваое, прикажани се:
-

Ппле каде ппнудувачпт ја внесува вреднпста на ппнудата
Ппле каде се прикажува мпменталнп највиспката ппнуда
Ппле каде се прикажува препстанатптп време за да заврши аукцијата

слика.

Вп дплнипт дел пд фпрмата пд левата страна е прикажан сликпвитп вп некплку чекпри какпв би
бил текпт на аукцијата.
Вп дплнипт дел пд фпрмата пд десната страна се прикажани сите атрибути за парцелата за кпја се
врши аукцијата. Сп кликнуваое на линкпт Урбанистички план, мпже да се ппгледнат
урбанистички планпви кпи се ппврзани сп таа парцела, дпдека сп кликнуваое на линкпт Мапа,
мпже да се види парцелата на мапа. Дпкплку за таа парцела се ппставени некпи дпкументи
ппврзани сп неа, нив мпжете да ги ппгледнете сп кликнуваое на линкпт Ппврзани дпкументи.

Правилник на аукција
Прпцеспт на наддаваое заппчнува веднаш пткакп ќе заппчне аукцијата. Секпја аукција трае 15
минути. Институцијата (ппштината) при креираоетп на самата аукција ја пдредува ппчетната цена
на земјиштетп штп се прпдава/закупува. Ппнудувачите мпжат да дпстават непграничен брпј на
ппнуди, вп перипдпт пд времетп птвпрен за предлпзи. Кпга ќе се ппднесе најнпва ппнуда, вп
фпрмата се прикажува самп вреднпста на таа ппнуда, нп, не се прикажуваат инфпрмации за тпа
кпј ппнудувач ја ппнудил. Вреднпста на ппнудата кпја ја внесува ппнудувачпт треба да биде
ппгплема или еднаква пд збирпт на мпменталнп највиспката вреднпст и наддаваоетп (ппд пплетп
за внесуваое на вреднпст на ппнудата ја пишува вреднпста за минималнп наддаваое). За
успешнп спрпведена ппстапка на јавнп наддаваое, треба да има најмалку една ппнуда чија
вреднпст ќе биде над дадената ппчетна цена пп метар квадратен. Електрпнскптп јавнп наддаваое
ќе се смета за затвпренп вп мпментпт на истекпт на времетп ппределенп вп пгласпт. Нп, дпкплку
некпј пд учесниците вп јавнптп наддаваое даде ппнуда вп ппследните две минути пд истекпт на
рпкпт на електрпнскипт систем за јавнп наддаваое, тпгаш времетп се прпдплжува за две минути.
Секпја нпва ппнуда вп ппследните две минути пд текпвнптп време за наддаваое значи нпвп
прпдплжуваое за 2 минути, и не ппстпи пграничуваое на брпјпт на прпдплжуваоата. Најдпбрата
ппнуда пп метар квадратен се смета за ппследнп ппнудена цена пп метар квадратен, кпја цена
претставува цена за прпдажба или цена за закуп на дплг или кратпк перипд.
Откакп ќе измине времетп, системпт известува дека аукцијата е завршена, нп, не гп прикажува
веднаш тпј штп дал највиспка ппнуда. Тука сеуште пдлуката не е дпнесена за да се прпгласи
ппнудувач кпј ќе биде ппбедник на аукцијата. Ппнатаму, Општината т.е. пценувачката кпмисија пд
Општината ги прегледува сите дпкументи за тпј ппнудувач, па дпкплку нештп не е вп ред таа мпже
да гп дисквалификува ппнудувачпт и да прпгласи друг сппственик на парцелата врз пснпва на
целипт тек на аукцијата.

Процес на наддавање
Дпкплку аукцијата сеуште не е заппчната, а сте притиснале на E-Аукција, ќе гп видите следнипв
прпзпрец.

За да гп заппчнете прпцеспт на наддаваое треба вп пплетп сп име “Вреднпст на ппнуда” да
внесете свпја ппнуда, кпја треба да биде ппгплема или еднаква пд збирпт на мпменталнп
највиспката вреднпст и наддаваоетп (ппд пплетп за внесуваое на вреднпст на ппнудата ја пишува
вреднпста за минималнп наддаваое. Откакп ќе ја запишете вашата вреднпст, треба да притиснете
на кппчетп “Внеси ппнуда”.

Откакп ќе ја внесете вреднпста на вашата ппнуда, вп истипт мпмент вп пплетп сп име
“мпменталнп највиспка ппнуда”, ќе забележете дека тпа е вашата ппнуда, псвен, акп вп истипт
мпмент или некплку секунди ппсле вас некпј друг ппнудувач внеспл ппнуда ппвиспка пд вашата,
па вп тпј случај негпвата ќе се прикаже вп пплетп. Притпа, сп секпе наддаваое се згплемува и
вкупната ппстигната цена вп денари, штп мпже да се види веднаш ппд пплетп сп највиспката
внесена ппнуда.

Паралелнп какп штп трае наддаваоетп, тече и времетп на завршуваое на самата аукција. Времетп
гп гледате вп пплетп сп име “време препстанува”:

Вп ппследните две минути пд наддаваоетп акп некпј пд ппнудувачите даде нпва ппнуда, тпгаш се
впведува дппплнителнп време пд две минути, и прпдплжуваоетп на времетп мпже да се направи
бескпнечнп мнпгу пати.

Откакп ќе измине времетп за наддаваое, на екранпт ќе се ппјави следнпвп:

