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До  
 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
Ул. ,,Бихачка,, бр.8 
Скопје 
 
Предмет: мислење - доставува 
Врска: Ваш број 0205-298/1 од 14.09.2007 година 
 
 

Во врска со Вашата претставка под горниот број и датум, Ве известуваме 
дека ТРАНСПАРЕНТНОСТ - НУЛТА КОРУПЦИЈА врз основа на член 4 од Законот за 
слободен пристап до информациите од јавен карактер, со писмо број 0302-123 од 
17.09.2007 година се обрати до Министерството за транспорт и врски со барање да 
бидат доставени или да бидат достапни документи и информации кои се 
однесуваат на јавното наддавање за отуѓување на градежното земјиште лоцирано 
зад трговскиот центар Рамстор, сопственост на Република Македонија, наменето за 
изградба на хотел. 
 

На 28.09.2007  и на 05.10.2007 година во ТРАНСПАРЕНТНОСТ - НУЛТА 
КОРУПЦИЈА добиен е писмен одговор од Министерството за транспорт и врски под 
број 02-11457/1 заедно со текст на објавата за јавно наддавање за оттуѓување 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на хотел, 
копии на објавата од весници, мислење од Јавното Правобранителство на 
Република Македонија, пријава за учество на јавното наддавање, записник од 
одржано јавно наддавање и информација од Комисијата за јавно наддавање 
доставена до Министерот за транспорт и врски со предлог министерот да склучи 
договор за отуѓување на градежното земјиште предмет на јавното наддавање со 
најповолниот понудувач Друштвото за хотелиерство ХЛХ МАЦ ЛЛП ДООЕЛ Скопје. 
 
Врз основа на добиените материјали, ТРАНСПАРЕНТНОСТ НУЛТА 
КОРУПЦИЈА  го дава следното мислење: 
 
Отуѓувањето на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија е 
уредено со Законот за градежното земјиште (,,Службен весник на РМ,, бр.53/2001и 
97/2001) и со Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под 
закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето 
под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија 
(,,Службен весник на РМ,, бр.79/2001, 103/2001, 38/2002, 51/2003, 95/2004, 
87/2005 и април/2006”). 
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Постапката за отуѓувањето на градежното земјиште лоцирано во 
непосредна близина на трговскиот центар Рамстор е водена согласно 
погоре наведените прописи, при што се направени повеќе повреди на 
истите.  
 
Согласно делот од објавата кој се однесува на правото на учество, 
понудувачот ’Друштво за хотелиерство ХЛХ МАЦ ЛЛП ДООЕЛ Скопје", 
требало да биде исклучен од јавното наддавање.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
1. Согласно член 2 од наведената Уредба, градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија се отуѓува по пат на јавно наддавање и со непосредна 
спогодба. 
 
Согласно објавата на Министерството за транспорт и врски, отуѓувањето на 
градежното земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на хотел 
на наведеното земјиште е по пат на јавно наддавање. 
 
Првата објава била објавена на 16.03.2007 година во домашните дневни весници 
Дневник и Вест како и во англискиот весник Financial Times и на веб страната на 
Министерството за транспорт и врски. 
Бидеќи до крајниот рок за поднесување на понудите не се јавил ниту еден 
понудувач, објавата била повторно објавена. 
Објавата била повторно објавена на 20.04.2007 година во домашните дневни 
весници Дневник и Време како и на веб страната на Министерството за транспорт 
и врски. 
До крајниот рок за поднесување на понудите на втората објава, повторно не се 
јавил ниту еден понудувач. 
 
Бидеќи на двете објави за отуѓување на земјиштето не се јавил ниту еден 
понудувач, Комисијата за јавно наддавање формирана со Решение бр.02-3935 од 
03.04.2007 година од Министерот за транспорт и врски,  по одлука на Министерот 
за транспорт и врски, ја објавила објавата и по трет пат.  
Третата објава за отуѓување на наведеното градежно земјиште била објавена на 
22.06.2007 година  во дневните весници Вест и Коха и на веб страната на 
Министерството за транспорт и врски. 
 
Согласно член 12 став 1 алинеа 1 од Уредбата за начинот и постапката на 
отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на 
постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија, градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија се отуѓува со непосредна спогодба 
кога и на повтореното јавно наддавање за отуѓување на градежното 
земјиште, не се јавиле заинтересирани лица од член 3 став 1 од Уредбата 
(домашни физички и правни лица, правни лица во мешовита сопственост 
и правни лица основани од странски физички и правни лица 
регистрирани во соодветниот регистар во Република Македонија) врз 
основа на документација од Комисијата од претходно спроведените 
постапки за јавно наддавање. 
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Согласно оваа одредба од Уредбата, а со оглед на тоа што објавата за јавно 
наддавање за отуѓување на градежното земјиште веќе била два пати објавена и не 
се јавиле заинтересирани лица од член 3 став 1 од Уредбата и Комисијата за јавно 
наддавање имала соодветна документација од претходно спроведените две 
постапки за јавно наддавање, постапката за отуѓување на предметното градежно 
земјиште требало да продолжи  по пат на непосредна спогодба. 
 
Со оглед на тоа што постапката за отуѓување на предметното градежно земјиште 
не продолжила по пат на непосредна спогодба, туку била објавена објава за 
отуѓување на градежното земјиште по трет пат, што е спротивно на 
одредбите на уредбата, направена е повреда на одредбите на Законот за 
градежното земјиште, а посебно на  Уредбата за начинот и постапката на 
отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на 
постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија. 
 
Согласно ова, целокупната постапка за отуѓување на предметното 
градежно земјиште по пат на трето јавно наддавање која завршила со 
избор на најповолен понудувач, е спротивна на одредбите на наведената 
Уредба. 
 
2. Во точката 2 од делот на објавата кој се однесува на ПОСТАПКАТА, 
неправилно е утврдено дека јавното наддавање согласно наведените услови во 
објавата може да отпочне  и ќе биде важечко и доколку за предметот на објавата 
се јави само еден учесник кој ги исполнува потребните критериуми и уплатил 
депозит за јавното наддавање. 
 
Во одредбите на Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под 
закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето 
под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, во 
членовите 5, 6, 7, 8 и 10 се употребени термините како ,,пријавите,, 
,,подносителите на пријавите,, ,, учесниците во наддавањето,,. Сите овие термини 
и воопшто делот од Уредбата кој се однесува на отуѓување на градежното 
земјиште по пат на јавно наддавање, претпоставуваат и подразбираат присуство 
на најмалку двајца понудувачи  односно подносители на пријави кои ќе ја 
наддаваат почетната цена на јавното наддавање утврдена во објавата за 1м2 
градежно земјиште. Сите овие одредби се во духот на наддавање кое 
подразбира учество на најмалку два понудувачи кои ќе ја наддаваат 
почетната цена. Доколку има само еден понудувач, како што е во 
конкретниов случај, тој нема со кого да ја наддава почетната цена за 1м2 
градежно земјиште. 
 
Во членот 9 од Уредбата, е утврдено дека за најповолен понудувач по м2 се смета 
понудувачот на последната понудена цена по м2 и усно повторена по трет пат 
од страна на Комисијата. Оваа одредба подразбира дека на јавното наддавање има 
повеќе понудувачи или најмалку два кои ја наддаваат почетната цена утврдена во 
објавата и за најповолна се смета последната понудена цена од понудувачот кој 
последен ја наддал претходно највисоката понудена цена. 
Во конкретниов случај, каде имаме само еден понудувач, немаме последна 
понудена цена по м2 , бидеќи таа е прва понудена цена повисока од почетната  
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цена на јавното наддавање. Доколку би имало барем најмалку два понудувачи, 
тогаш повисоката понудена цена на другиот понудувач би била последна понудена 
цена и со тоа би бил задоволен условот од одредбата на членот 9 од Уредбата. 
 
Врз основа на ова, независно и од тоа што Министерството за транспорт и врски 
побарало мислење за бројот на учесниците по објавата за јавно наддавање за 
отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија од Јавното 
правобранителство на Република Македонија ( кое е побарано на 20.03.2007, 
откако е објавена првата објава за отуѓување на градежното земјиште по пат на 
јавно наддавање во дневните весници -16.03.2007 во која е содржана одредбата 
дека јавното наддавање е важечко доколку се јави и само еден учесник) и добило 
мислење од Јавното правобранителство бр.03-320/07 од 22.03.2007 година според 
кое нема ограничување по однос на учесниците на јавното наддавање и може да 
биде и еден учесник на јавното наддавање,  (кое мислење не е и обврзувачко), 
сметаме дека во објавата за отуѓување на градежното земјиште по пат на 
јавно наддавање требало да биде содржано дека јавното наддавање 
може да отпочне со најмалку двајца учесници на јавното наддавање кои 
ги исполнуваат сите други услови. 
 
Во контекс и како потврда на ова е последната објава на Министерството за 
транспорт и врски која е објавена во дневниот весник Време од 4 октомври 2007 
година за јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое се наоѓа во Скопје, Општина Ѓорче Петров со намена 
поликлиника-здравство, за изградба на болница, каде во точката 2 од делот на 
,,ПОСТАПКА,, е утврдено дека јавното наддавање може да отпочне со 
минимум двајца учесници во јавното наддавање.  
    

 
3. Во објавата за јавното наддавање за отуѓување на предметното градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на хотел, во делот кој 
се однесува за ПРАВО НА УЧЕСТВО, утврдено е дека лицата учесници треба да го 
исполнат условот за поседување на ланец на хотели, да поседуваат договор за 
франшиза со лица кои поседуваат ланец на хотели или деловна соработка која 
обезбедува ексклузивно право за употреба и припадност на носители на ланци на 
хотели. Како доказ за исполнување на условот потребно е да биде приложен доказ 
за сопственост на ланец на хотели, односно доказ за сопственост на правниот 
субјект кој поседува ланец на хотели, договор за франшиза склучен со лице кое 
поседува ланци на хотели( во овој случај и доказ за сопственост на хотелите на 
лицето со кое е склучен договорот за франшиза) и доказ дека врз основа на 
франшизата има изградено најмалку еден хотел или договор за деловна соработка 
од кој ќе се утврди дека постои правото да се користи стандардот на лице кое 
поседува реномиран ланец на хотели, со доказ дека врз основа на претходно 
склучена деловна соработка има изградено најмалку еден хотел со категорија од 4 
или 5 ѕвезди. 
Понатаму во истиот овој дел од објавата, е содржано дека лицата кои нема да 
приложат доказ за поседување на ланецот на хотели, односно доказ за 
сопственост на правниот субјект кој поседува ланец на хотели, договор за 
франшиза склучен со лице кое поседува ланци на хотели (во овој случај и доказ за 
сопственост на хотелите на лицето со кое е склучен договорот за франшиза) и 
доказ дека врз основа на франшизата има изградено најмалку еден хотел или  
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договор за деловна соработка односно соодветен договор за соработка и дека врз 
основа на овој договор има изградено најмалку еден хотел, ЌЕ БИДАТ 
ИСКЛУЧЕНИ ОД ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ, ОДНОСНО НИВНИТЕ ПОНУДИ 
НЕМА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ. 
 
Врз основа на овој услов од објавата, понудувачот , Друштвото за хотелиерство 
ХЛХ МАЦ ЛЛП ДООЕЛ Скопје кој е избран за најповолен понудувач, врз основа на 
неговиот договор за деловна соработка со Резидор хотелската групација, треба да 
има изградено најмалку еден хотел. Во информација од Комисијата за јавно 
наддавање доставена до Министерот за транспорт и врски со предлог министерот 
да склучи договор за отуѓување на градежното земјиште предмет на јавното 
наддавање со најповолниот понудувач Друштвото за хотелиерство ХЛХ МАЦ ЛЛП 
ДООЕЛ Скопје, Комисијата констатирала дека понудувачот доставил договор за 
деловна соработка и договор за изградба на Парк Ин хотел во Пиетерборо , 
Англија и изјава на Резидор хотелската групација за склучување на договор за 
управување (деловна соработка) со хотелот кој ќе се изгради во Скопје. 
 
Во документацијата на понудувачот, нема доказ дека врз основа на 
договорот за деловна соработка има изградено најмалку еден хотел. 
 
Согласно делот од објавата кој се однесува на ,,ПРАВО НА УЧЕСТВО,, според кој 
лицата кои нема да приложат доказ дека врз основа на договорот за деловна 
соработка имаат изградено најмалку еден хотел, ќе бидат исклучени од јавното 
наддавање, односно нивните понуди нема да бидат предмет на разгледување, 
понудувачот, ДРУШТВОТО ЗА ХОТЕЛИЕРСТВО ХЛХ МАЦ ЛЛП ДООЕЛ Скопје, 
ТРЕБАЛО ДА БИДЕ ИСКЛУЧЕНО ОД ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ, ОДНОСНО 
НЕГОВАТА ПОНУДА НЕ ТРЕБАЛО ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ. 
 
 
 
Доставено до : 
- Министерството за транспорт и врски 
 
 
 
 
 
 ТРАНСПАРЕНТНОСТ - НУЛТА КОРУПЦИЈА 

                                                        
 
 
 
             
                                   
                                        


