
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Извештај за исполнување на обврски од страна на Купувачите согласно склучените Договори за оттуѓување  

на градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија, за деловни намени 

 
2008 година 

Рб Вкупно Купувач Број на договор 
Склучен на ден 

Солемнизиран на ден  
Јавно наддавање 

Намена Рок за 
исполнување  

на обврски 

Моментален статус 

1 1 ДППУ Форнети Соле ДООЕЛ 
Скопје 

Број 20-1961/08 
Склучен на ден 26.03.2008г. 

Солемнизиран на ден 06.06.2008г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
11.03.2008г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број  
10-2312/8 од  
05.12.2008 г.  

правосилно на 
05.12.2008г. 

-Рок за  изградба 
на објектот 
заклучно со 
05.12.2012г.  
(4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 

2 2 ДПТТ Д-М ТрансТоме  ДООЕЛ 
Увоз-извоз Скопје 

Број 20-9520/2 
Склучен на ден 09.01.2008г. 

Солемнизиран на ден 21.03.2008г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
16.12.2007г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-11/4 од  

27.03.2009г. 
правосилно на 

23.04.2009г. 
-Рок за  изградба 

на објектот 
заклучно со 
23.04.2014г. 
 (4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 

 
2009 година 

Рб Вкупно Купувач Број на договор 
Склучен на ден 

Солемнизиран на ден  
Јавно наддавање 

Намена Рок за 
исполнување  

на обврски 

Моментален статус 

1 3 МАКИНВЕСТ ДОО Скопје Број 20-159/09 
Склучен на ден 22.05.2009г. 

Земјиште отуѓено по пат на јавно 
наддавање одржано на ден 

28.04.2009г. 

Б-1 Мали 
комерцијалн
и и деловни 

намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-648/10 од  
29.04.2010г.   

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 



правосилно на 
05.05.2010г. 

-Рок за  изградба 
на објектот 
заклучно со 
05.05.2014г. 
 (4 години од 

правосилноста на  
одобрението) 

2 4 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје Број 20-155/09 
Склучен на ден 22.05.2009г. 

Солемнизиран на ден 29.07.2009г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
28.04.2009г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 
градење со 

 број 10-2134/7 од  
24.12.2009г.   

 правосилно на 
25.12.2009г. 

-Рок за  изградба 
на објектот 
заклучно со 
25.12.2013г. 
 (4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 

3 5 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје Број20-154/09 
Склучен на ден 22.05.2009г. 

Солемнизиран на ден 29.07.2009г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
28.04.2009г 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење   
со број 10-2133/7 
од   24.12.2009г.  
 правосилно на 

25.12.2009г. 
-Рок за  изградба 

на објектот 
заклучно со 
25.12.2013г. 
 (4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 

4 6 ПЕКАБЕСКО АД Скопје Број 20-5050/09 
Склучен на ден 17.07.2009г. 

Солемнизиран на ден 14.10.2009г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
16.06.2009г. 

 

Г- 2 
производств

о, 
дистрибуциј
а и сервиси 

- Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 
со можност 

од 
алтернатив
на класа на 
намени Г3 и 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-778/9 од  
10.05.2010г. 

правосилно на  
27.05.2010г. 

и Решение за 
измени во текот на 

градење со број 
10-540/5 од 
19.04.2012г. 

-Рок за  изградба 
на објектот 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 



Г4 заклучно со 
10.05.2014г.  
(4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 
5 7 ЕВРО БАЛКАН ГРУП АД 

Скопје 
Број 20-8417/09 

Склучен на ден 30.11.2009г. 
Солемнизиран на ден 23.04.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
07.10.2009г. 

 

Мало 
стопанство 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-1872/6 од   
22.10.2010 г.   

правосилно на 
06.11.2010г. 

-Рок за  изградба 
на објектот 
заклучно со 
06.11.2014г. 
(4 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 

 
Објект е изграден  и пуштен во употреба 

6 8 ДПТУ ДАЛМАХ ФРИГО Скопје Број 22-5520/09 
Склучен на ден .22.07.2009г. 

Солемнизиран на ден 16.04.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
26.03.2009г. 

Б-1 Мали 
комерцијалн
и и деловни 

намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  
 со број 10-2008/6 
од   03.06.2011г.  
 правосилно на 

13.08.2011г. 
-Рок за  изградба 

на објектот 
заклучно со 
13.08.2017г. 
(6 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 13.08.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

-Пријавено отпочнување со изградба на 
објект на ден 20.09.2013  
-Склучен Анкес-Договор  

 бр.03-1255/133 од 12.09.2013г. со кој е 
предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 

 
2010 година 

Рб Вкупно Купувач Број на договор 
Склучен на ден 

Солемнизиран на ден  
Јавно наддавање 

Намена Рок за 
исполнување  

на обврски 

Моментален статус 

1 9 Ројал фудс ДООЕЛ Скопје Број  20-12615/09 
Склучен на ден 25.02.2010г. 

Б-1 Мали 
комерцијалн

-Издадено 
одобрение за 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 
од Законот за градење (Сл.весник на 



Солемнизиран на ден 27.04.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
11.01.2010г. 

и и деловни 
намени 

градење  со број 
10-691/6 од  

30.03.2011 г.   
правосилно на 

07.04.2011г. 
-Рок за  изградба 

на објектот 
заклучно со 07.04. 

2017г. 
 (6 години од 

правосилноста на  
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 07.04.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

Р.М. бр.130/09, бр.124/10):                    
„одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) години од денот 

кога одобрението за градење станало 
правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/119 од 27.08.2013г. со кој е 
предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
2 10 Рико Градба ДООЕЛ Струмица Број  22-УП-1112/1-2010 

Склучен на ден 10.11.2010г. 
Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање 06.09.2010 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење со број  
10-7665/3 од 
19.10.2011г. 

правосилно на 
05.11.201г. 

–Рок за изградба 
на објектот 
заклучно со 
05.11.2017г.  
(6 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење)  
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 05.11.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/97 од 15.07.2013г. со кој е 

предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
-Земјиштето е продадено на правното 

лице БЕЛИНА ЉУ ПЧЕ ДООЕЛ од кое е 
Пријавено отпочнувањето на изградбата 

на објектот на ден 01.08.2013г. 
 

Објектот е пуштен во употреба 

 3 11 Рико Градба ДООЕЛ Струмица Број 22-УП-1113/1-2010 
Склучен на ден 10.11.2010г. 

Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање 06.09.2010 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење градење  
со број 10-5842/6  
на 15.09.2011г.  
правосилно на 

06.10.2011г. 

-Пријавено отпочнување на градба на 
ден 15.08.2013г. 

Во фаза на изградба 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/142 од 23.09.2013г. со кој е 
предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 



–Рок за изградба 
на објектот 
заклучно со 
06.10.2015г. 
 (4 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 06.10.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 

 4 12 Рико Градба ДООЕЛ Струмица Број 22-УП-1114/1-2010. 
Склучен на ден 10.11.2010г. 

Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање 06.09.2010 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 
градење на 

со број 10-5843/6  
на 15.09.2011г.  
правосилно на 

06.10.2011г. 
–Рок за изградба 

на објектот 
заклучно со 
06.10.2015г.  
 (4 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 06.10.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

-Пријавено отпочнување на градба на 
ден 15.08.2013г. 

Во фаза на градба 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/118 од 27.08.2013г. со кој е 
предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
 

5 13 Изолмак Фибран ДОО 
Струмица 

Број  22-УП-1108/1-2010 
Склучен на ден 

16.11.2010г. 
Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање 06.09.2010г. 

Г-2-Г4 
Лесна и 

незагадувач
ка 

индустрија, 
сервиси и 

стоваришта 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-3182/7  од  
03.08.2011г. 

правосилно на 
01.09.2011г. 

–Рок за изградба 
на објектот 
заклучно со 
01.09.2015г. 
 (4 години од 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/95 од 15.07.2013г. со кој е 

предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 

од Законот за градење (Сл.весник на 
Р.М. бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.54/11):„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 



правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 01.09.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

инвеститорот не почне со градба во рок 
од 2 (две) години од денот кога 

одобрението за градење станало 
правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 
6 14 Изолмак Фибран ДОО 

Струмица 
Број 22-УП-1107/1-2010 

Склучен на ден 16.11.2010г. 
Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на  јавно 

надавање одржано на ден 
06.09.2010г. 

 

Г-2-Г4 
Лесна и 

незагадувач
ка 

индустрија, 
сервиси и 

стоваришта 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-3181/6  од  
03.08.2011г. 

правосилно на 
01.09.2011г. 

–Рок за изградба 
на објектот 
заклучно со 
01.09.2015г.  
(4 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба на објектот 
истекува заклучно 

со 01.09.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
 

-Склучен Анкес-Договор  
 бр.03-1255/132 од 12.09.2013г. со кој е 

предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
-Пријавено отпочнување со градба на 

ден 11.09.2013г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 

од Законот за градење (Сл.весник на 
Р.М. бр.130/09, бр.124/10):                    

„одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со 

градба  
во рок од 2 (две) години од денот кога 

одобрението за градење станало 
правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 
 

7 15 Изолмак Фибран ДОО 
Струмица 

Број 22-УП-1109/1-2010 
Склучен на ден 

10.11.2010г. 
Солемнизиран на ден 15.12.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на  јавно 

надавање одржано на ден 
06.09.2010г. 

Г-2-Г4 
Лесна и 

незагадувач
ка 

индустрија, 
сервиси и 

стоваришта 

-Издадено 
одобрение за 

градење  
 со бр.10-3183/6  
од  03.08.2011г. 
правосилно на 

01.09.2011г. 
–Рок за изградба 

на објектот 
заклучно со 
01.09.2015г.  
 (4 години од 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/129 од 10.09.2013г. со кој е 

предвидена договорна казна за 
неиполнување на обврската за 

прибавување на одобрение за градење 
и изградба на објект во рок предвиден 

со основен договор 
-Пријавено отпочнување со градба на 

ден 11.09.2013г. 
-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 

од Законот за градење (Сл.весник на 
Р.М. бр.130/09, бр.124/10):                    



правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба заклучно со 

01.09.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

„одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) години од денот 

кога одобрението за градење станало 
правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 
 

8 16 Сканимекс увоз-извоз ДОО 
Скопје 

Број  20-12643/2010 
Склучен на ден 

09.02.2010г. 
Солемнизиран на ден 13.04.2010г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
15.01.2010г. 

 
 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-2155/6 од   
13.06.2011г.   

-Правосилно на 
ден 02.07.2011г. 
–Рок за изградба 

на објектот 
заклучно  

со 02.07.2015г. 
(4 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба заклучно со 

02.07.2013г. 
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

-Поднесен Предлог за раскинување на 
склучен Договор  до ДП примен на ден 

18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од Државно 
правобранителство постапките за 

раскинување на склучени договори да ги 
води општина Илинден 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 
од Законот за градење (Сл.весник на 

Р.М. бр.130/09, бр.124/10):                    
„одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) години од денот 

кога одобрението за градење станало 
правосилно.  

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 
-Дадено мислење од Министерството за 
транспорт и врски на ден 16.12.2013г. за 
поведување на постапки за раскин на 14 

склучени договори 
9 17 Тинекс МТ ДООЕЛ Скопје Број  22-УП.2276/2-2010 

Склучен на ден 
17.01.2011г. 

Солемнизиран на ден 11.04.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на јавно 

наддавање одржано на ден 
21.12.2010г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувач

ка 
индустрија 

со 
компатибил
ни намени 

-Издадено 
одобрение за 

градење  со број 
10-41/5 од   

13.01.2012 г.   
- Правосилно 
Одобрение за 

градење  
на ден 27.01.2012г. 
–Рок за изградба 

-Пријавено отпочнување со градба на 
ден 22.01.2014г. 

-Согласно член 66 став 1, став 2 и став 3 
од Законот за градење (Сл.весник на 

Р.М. бр.130/09, бр.124/10):                    
„одобрението за градење престанува да 
важи доколку инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) години од денот 

кога одобрението за градење станало 
правосилно.  



на објектот 
заклучно  

со 27.01.2018г. 
(6 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 
-Рок за 

отпочнување со 
градба заклучно со 

27.01.2014г.  
(2 години од 

правосилноста на 
одобрението за 

градење) 

Во овој случај надлежниот орган кој го 
издал одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го доставува до 
АКН заради бришење на сите 

прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот на рокот 
од 2 години се смета дека градењето е 

бесправно“. 

 
2011 година 

Рб Вкупно Купувач Број на договор 
Склучен на ден 

Солемнизиран на ден  
Јавно наддавање 

Намена Рок за исполнување  
на обврски 

Моментален статус 

1 18 Метрополитен  ДООЕЛ Скопје Број 22-УП-614/1-2011 
Извршена солемнизација на  

ден 07.03.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

07.03.2013г.  
-Рок за градење заклучно со 

05.04.2019 г. 
 (6 години од денот на 

правосилноста на одобрение 
за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

05.04.2015г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 
 

 
-Издадено одобрение за 

градење  
бр.10-427/8 на ден 21.03.2013 

г. 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/127 од 10.09.2013г. 
со кој е предвидена договорна 

казна за неиполнување на 
обврската за прибавување на 

одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.13/12, 
бр.144/12, бр.25/13):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 



предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

2 19 Цермат 
 

ГП бр.14.5 

03-42/3 од 13.01.2012г. 
Извршена солемнизација на 

 ден 17.09.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2011г. 

 
 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

 
-Рок за прибавување на 

Одобрение за градење до 
17.05.2013 г.  

-Рок за изградба на објект 
заклучно со 16.01.2020г.  

(6 години од прибавување на 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба  
заклучно со 16.01.2016г. 

(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 
-Поднесен Предлог за 

раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 

18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од 

Државно правобранителство 
постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
- Поднесено барање за 

Одобрение за градење бр.10-
128/1 на ден 03.12.2013г. 

-Одобрение за градење 10-
128/7 од 27.12.2013г. 

-Правосилно одобрение за 
градење на ден 16.01.2014г. 

-Дадено мислење од 
Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
3 20 Цермат 

 
ГП бр.3.1 

03-42/4 од 13.01.2012г. 
Солемнизиран на ден 

17.09.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

 
-Рок за прибавување на 

Одобрение за градење до 
17.09.2013 г.  

-Рок за изградба на објект е 
заклучно со 10.10.2019г.  

 (6 години од прибавување 
на одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

10.10.2015г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 
 

 
-Поднесено барање за 

Одобрение за градење на ден 
10.09.2013 г. 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 
бр.130/09, бр.124/10, 

бр.79/13):                    
„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 
инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 



недвижноста. Доколку  
градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 

дека градењето 
 е бесправно“. 

-Издадено Одобрение за 
градење бр.10-65/5 од 

23.09.2013г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 10.10.2013г. 
4 21 Пламтекс Владимир ДООЕЛ 

Скопје 
22-УП-397/1-2011 

(КП 263/17, ГП 14/6) 
Извршена солемнизација на 

ден 25.10.2011г 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
Одобрение за градење до 

25.10.2012г. 
-Рок за изградба е  6 години 

од правосилноста на 
одобрението за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението  за градење 
 
 

- Објект е изграден  и пуштен 
во употреба 

5 22 Димитрија Гиновски 22-УП-579/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 06.04.2012г 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

06.04.2013г. 
-Рок за изградба  e 6 години 

од правосилноста на 
одобрението за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението 
 

 
-Не е поднесено барање за 

Одобрение за градење 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/96 од 15.07.2013г. 
со кој е предвидена договорна 

казна за неиполнување на 
обврската за прибавување на 

одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 
-Нема одобрение за градење 

6 23 Пламтекс Владимир ДООЕЛ 
Скопје 

22-УП-395/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 25.10.2011г 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Издадено одобрение за 
градење  со број 

 10-12/9 од   02.03.2012 г.   
- Правосилно Одобрение за 

градење на  
ден 20.03.2012г. 

–Рок за изградба на објектот  
заклучно  

со 20.03.2018г. 
(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 
 

Не е поднесено барање за 
Одобрение за градење 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/145 од 23.09.2013г. 
со кој 

 е предвидена договорна 
казна за неиполнување на 

обврската за прибавување на 
одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 
-Пробиен е рокот за 

одобрение за градење за 17 
месеци 

-Да се достави известување за 
плаќање на договорна казна 
-Нема одобрение за градење 

7 24 Батери гурус ДОО Скопје 22-УП-596/1-2011 Г-2 Лесна и -Издадено одобрение за -Согласно член 66 став 1, став 



Извршена солемнизација 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден14.03.2011г. 

незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

градење  со 
 број 10-1184/8 од   

13.06.2012г.   
- Правосилно Одобрение за 
градење на ден 28.06.2012г. 
–Рок за изградба на објектот 

заклучно со 28.06.2018г. 
 (6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

28.06.2014г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

8 25 Калцона ДООЕЛ Скопје 22-УП-529/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 12.04.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

Рок за прибавување на 
Одобрение за  градење до 

12.04.2012г. 
Поднесено барање за 
Одобрение за градење 

09.04.2012г., 
Донесено Решение за 

одбивање со број  
10-1060/9 од 13.07.2012 г, 

поради неплатен надомест 
за уредување на градежно 

земјиште 
Доставена жалба на 

решение со број  
10-1060/13 од 04.09.2012 г 

Донесено Решение од 
второстепен орган 

 
-Издадено Одобрение за 

градење бр.10-215/4 на ден 
20.03.2013г. 

-Правосилно на ден 
05.04.2013г. 

-Рок за изградба е заклучно со 
05.04.2019г. 

(6 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со градба 
заклучно со 05.04.2015г. 

(2 години од правосилноста на 
одобрението за градење) 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 
бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно. 
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 



доставува до АКН заради 
бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 
-Доставен Предлог до ДП за 
раскин на договорот на ден 

18.09.2013г. 
-Доставено мислење од 

Државно правобранителсво 
постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Дадено мислење од 

Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
9 26 Виолета Медаровиќ 22-УП-536/2-2011 

Извршена солемнизација на 
ден 09.12.2011г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Издадено одобрение за 
градење  со  

Број 10-2164/6 од   
04.10.2012 г.   

- Правосилно Одобрение за 
градење на ден 19.10.2012г. 
–Рок за изградба на објектот  

заклучно со 19.10.2018г. 
(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

19.10.2014г. 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 
бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 

бр.13/12):                    
„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 
инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

10 27 Ист комерц 
ДОО Скопје 

22-УП-465/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 13.04.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

13.04.2012г. 
–Рок за изградба на објектот 
е 4 години од правосилноста 
на одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со 

 
-Поднесен Предлог за 

раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 

18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од 

Државно правобранителство 



градба е 
2 години од правосилноста 
на одобрението за градење 

-Поднесено барање за 
Одобрение за градење, 
-Донесено Решение за 

одбивање со  
број 10-1120/5  од  

13.07.2012 г, поради 
неплатен надомест за 

уредување на градежно 
земјиште 

постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Доставена Опомена пред 

тужба  на ден 10.10.2013г. за 
поднесување на барање за 
замена на реален товар со 

плаќање на договорна казна 
поради неиполнување на 

обврски во предвидени рокови 
за прибавување одобрение за 

градење  
-Дадено мислење од 

Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
-Издадено Одобрение за 

градење  
бр.10-1972/3  на ден 

26.11.2013г. 
-Правосилно одобрение на 

ден 05.01.2014г.  
11 28 Монмар ДОО 22-УП-549/1-2011 

Извршена солемнизација на 
ден 26.09.2011г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Издадено одобрение за 
градење  

 со број 10-25/9 од   
10.02.2012г.   

- Правосилно Одобрение за 
градење  

на ден 27.02.2012г. 
–Рок за изградба на објектот 

заклучно  
со 27.02.2018г. 

( 6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 Објектот е изграден 

12 29 Кемо фарм ДООЕЛ Скопје 22-УП-600/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 22.12.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г.  

 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

22.12.2012г.  
Известени се за запазување 
на роковите  со известување  
бр 10-2705/1 од 18.10.2012 

година 
-–Рок за изградба  на 
објектот 6 години од 

правосилноста на 
одобрението за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 
2 години од правосилноста 
на одобрението за градење 

 
-Не е поднесено барање за 

Одобрение за градење 
-Поднесен Предлог за 

раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 

18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од 

Државно правобранителство 
постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Доставена Опомена пред 

тужба  на ден 10.10.2013г. за 
поднесување на барање за 
замена на реален товар со 

плаќање на договорна казна 



поради неиполнување на 
обврски во предвидени рокови 
за прибавување одобрение за 

градење и изградба на 
објектот 

-Дадено мислење од 
Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
Нема одобрение за градење 

13 30 Снеисис ДООЕЛ Скопје 22-УП-621/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 31.01.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

31.01.2013г 
Известени се за запазување 
на роковите  со известување  
бр 10-2704/1 од 18.10.2012 

година 
-–Рок за изградба на 

објектот е  заклучно со 
10.05.2019г. 

(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-ри за отпочнување со 
градба заклучно со 

10.05.2015г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 
-Издадено Одобрение за 

градење број 10-8/9 на ден 
25.04.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 
бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 

бр.13/12):                    
„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 
инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/143 од 23.09.2013г. 
со кој е предвидена договорна 

казна за неиполнување на 
обврската за прибавување на 

одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 



14 31 Цветанка Кипровска 22-УП-627/2-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 29.12.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 14.03.2011г. 

 
 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

29.12.2012г.  
Известени се за запазување 
на роковите  со известување  
бр 10-2703/1 од 18.10.2012 

година 
-–Рок за изградба на 
објектот заклучно со 

25.04.2019г. 
(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

25.04.2015г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 
-Издадено Одобрение за 

градење број 
 10-115/12 на ден 28.03.2013 г. 

-Правосилно одобрение за 
градење на ден 25.04.2013 г. 

-Поднесен Предлог за 
раскинување на склучен 

Договор  до ДП примен на ден 
18.09.2013 г. 

-Доставено мислење од 
Државно правобранителство 

постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12, бр.144/12, 25/13):                    
„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 
инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

-Дадено мислење од 
Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
15 32 Тосама трејд Стојна и др. ДОО 

Скопје 
22-УП-609/1-2011 

Извршена солемнизација на 
ден 13.01.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.03.2011г. 
 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

13.01.2013г 
Известени се за запазување 

на роковите   
со известување  бр 10-

2706/1 од 18.10.2012 година 
-–Рок за изградба на 

 
-Издадено Одобрение за 

градење број  
10-6/12 на ден 02.04.2013 г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 25.04.2013 г. 
-Поднесен Предлог за 

раскинување на склучен 



објектот заклучно 
 со 25.04.2019г. 

 (6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно  
со 25.04.2015г. 

(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

Договор  до ДП примен на ден 
18.09.2013 г. 

-Доставено мислење од 
Државно правобранителство 

постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност  и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

-Дадено мислење од 
Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
16 33 Трго инженеринг 22-УП-507/1-2011 

Извршена солемнизација на 
ден 03.11.2011г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 14.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

Поднесено барање за 
Одобрение за градење со 

број 10- 2538/1 од 
05.10.2012, 

-Издадено Одобрение за 
градење  

бр.10-2538/8 на ден 
03.12.2012 г. 

-Правосилно Одобрение за 
градење на ден 20.12.2012г. 
-Рок за изградба  на објектот 

заклучно со 20.12.2018г. 
(6 години  од правосилноста 
на одобрението за градење 

за градење) 
-Рок за отпочнување со 

 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/128 од 10.09.2013г. 
со кој е предвидена договорна 

казна за неиполнување на 
обврската за прибавување на 

одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 



градба заклучно со 
20.12.2014г. 

(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовнос  и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

17 34 Трго инжинеринг 04.03.2011г. 
Број 22-УП-493/1-2011 

Склучен на ден 
12.04.2011г. 

Извршена солемнизација на 
ден 26.09.2011г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 04.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
алтернативни 

класи на намени 

Не е запишана сопственост 
на градежна парцела, 

поради  грешка во 
спроведената постапка за 
оттуѓување на градежно 

земјиште 
 
 
 

 
-Раскинување на склучениот 

Договор за оттуѓување на 
градежното земјиште 

18 35 Камфуд Број 22-УП-474/11/2011 
Склучен на ден 

29.08.2011г. 
Солемнизиран на ден 

21.02.2012г. 
Јавно надавање одржано на 

ден 04.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
алтернативни 

класи на намени 

Рок за прибавување на 
одобрение за градење до  

21.02.2013г.  
-Рокот за прибавување на 
одобрение за градење е 

продолжен до 10.07.2013г. 
-Рок за изградба на објектот  

заклучно со 16.01.2020г.  
(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

16.01.2016г.  
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 
 

 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/126 од 10.09.2013г. 
со кој е предвидена договорна 

казна за неиполнување на 
обврската за прибавување на 

одобрение за градење и 
изградба на објект во рок 

предвиден со основен договор 
-Поднесено Барање за 
издавање одобрение за 

градење бр.10-110/1 на ден 
01.11.2013г. 

-Поднесено ново Барање за 
издавање одобрение за 

градење бр.10-114/1 на ден 
08.11.2013г. 

 
 

-Издадено одобрение за 
градење бр.10-114/9 на ден 

24.12.2013г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 16.01.2014г. 
 

19 36 Хавеп импекс 03-7848/2 
Извршена солемнизација на 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

-Издадено одобрение за 
градење  со 

Објектот е изграден 



ден 15.03.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 10.11.2011г. 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

 Број 10-1733/6 од   
19.07.2012 г.   

- Правосилно Одобрение за 
градење на ден 03.08.2012г 
–Рок за изградба на објектот 

е заклучно со 03.08.2018г. 
 (6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

20 37 Дени интернационал Страшко 
ДООЕЛ Скопје 

22-УП.453/1-2011 
Извршена солемнизација на 

ден 14.04.2011г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 04.03.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
алтернативни 

класи на намени 

-Издадено одобрение за 
градење  со  

број 10-506/11 од  04.04.2012 
г.   

- Правосилно Одобрение за 
градење  

на ден 18.04.2012г 
–Рок за изградба на објектот 

е заклучно со 18.04.2018г.  
(6 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба е заклучно со 

18.04.2014г. 
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 

Во фаза на изградба 
-Склучен Анкес-Договор  

 бр.03-1255/146 од 
23.09.2013г. со кој е 

предвидена договорна казна 
за неиполнување на обврската 
за прибавување на одобрение 

за градење и изградба на 
објект во рок предвиден со 

основен договор 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

21 38 Кединг 03-218/1 од 02.02.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 18.05.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 15.11.2011г.. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

18.05.2013г. 
-Рок за изградба на објектот 
заклучно со ден 04.06.2020г.  
(6 години од правосилноста 

на одобрението  за градење)   
-Рок за отпочнување со 
градба  заклучно со ден 

04.06.2016г. 
 (2 години од правосилноста 

 
- Поднесено Барање за 

Одобрение за градење бр.10-
1/1 на ден 09.01.2014г. 
-Поднесено Барање за 

продолжување на рок за 
прибавување на одобрение  

за градење 
-Склучен Анкес-Договор   

бр.03-1255/144 од 23.09.2013г. 
со кој се брише реалниот 



на одобрението за градење) товар во договорот 
-Решение за одбивање бр.10-

1/ 3 од 30.01.2014г. 
-Пробиен е рокот за 

прибавување на одобрение за 
градење  

-Поднесено барање за 
одобрение за градење бр.10-

83/1 од 14.04.2014г. 
- Одобрение за градење 
бр.10-83/5 од 13.05.2014г. 

-Правосилно одобрение на 
ден 04.06.2014г. 

22 39 Боми 10 логистик 
 

ГП бр.3.7 

03-288/1 од 10.02.2012г. 
Солемнизиран на ден 

24.10.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 15.11.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

-Рок за прибавување на 
Одобрение за градење до 

24.10.2013 г.  
-Рок за изградба е 6 години 

од прибавување на 
одобрение за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението 

 
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-96/1 
на ден 25.10.2013г. 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/149 од 01.10.2013г. 

со кој се брише реалниот 
товар во договорот 

-Одобрение за градење бр.10-
96/6 издадено на ден 

29.11.2013г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 18.12.2013г.  
23 40 ЈЦС Шпед 

 
ГП бр.3.8 

03-285/3 од 10.02.2012г. 
Извршена  солемнизација на   

ден 24.10.2012г.  
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 15.11.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

 
-Рок за прибавување на 

Одобрение за градење до 
24.10.2013 г.  

-Рок за изградба заклучно со 
10.01.2020г. 

 (6 години од прибавување 
на одобрение за градење) 

-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со 

10.01.2016г.  
(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 
 

-Склучен Анкес-Договор    
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-97/1 
на ден 25.10.2013г. 

-Одобрение за градење бр.10-
97/9 од 30.12.2013г. 

-Правосилно одобрение за 
градење на ден 10.01.2014г. 

24 41 ЈЦС Шпед 
 

ГП бр.4.3 

03-286/1 од 10.02.2012г. 
Извршена  солемнизација на 

ден 24.10.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 15.11.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

-Рок за прибавување на 
Одобрение за градење до 

24.10.2013 г.  
-Рок за изградба заклучно со 

10.01.2020г.  
(6 години од прибавување на 

одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба заклучно со 
10.01.2016г. 

 (2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

-Склучен Анкес-Договор  со кој 
се брише реалниот товар во 

договорот 
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-98/1 
на ден 25.10.2013г. 

-Одобрение за градење бр.10-
98/8 од 17.12.2013г. 

-Правосилно одобрение за 
градење на ден 10.01.2014г. 



25 42 ЈЦС Шпед 
 

ГП бр.4.4 

03-287/1 од 10.02.2012г. 
Извршена  солемнизација на 

ден 24.10.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 15.11.2011г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија-
сервиси и 

стоваришта 

 
-Рок за прибавување на 

Одобрение за градење до 
24.10.2013 г.  

-Рок за изградба е 6 години 
од прибавување на 

одобрение за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението за градење 

 
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-99/1 
на ден 25.10.2013г. 

-Склучен Анкес-Договор   
бр.03-1255/151 од 10.10.2013г. 

со кој се брише реалниот 
товар во договорот 

 
-Одобрение за градење бр.10-

99/6 од 30.11.2013г. 
-Правосилно одобрение на 

ден 18.12.2013г. 
26 43 Еуроимпекс ДОО Скопје 22-УП.705/1-2011 

Извршена солемнизација на 
ден 10.10.2011г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 23.03.2011г. 
 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Поднесено барање за 
Одобрение за градење со 

број 10-2860/1 од 
05.11.2012г, 

-Издаден Заклучок за прекин 
до дополна на 
документација) 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 10.10.2012г.  
-Рок за изградба на објектот 
е 6 години од правосилноста 
на одобрението за градење 

-Рок за отпочнување со 
градба е 2 години од 

правосилноста на 
одобрението за градење 
-Одобрение за градење 

бр.10-99/6 од 30.11.2013г. 
-Правосилно одобрение на 

ден18.12.2013г. 
 

 
-Поднесен Предлог за 

раскинување на склучен 
Договор  до ДП примен на ден 

18.09.2013 г. 
-Доставено мислење од 

Државно правобранителство 
постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Дадено мислење од 

Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
-Одобрение за градење  

 бр.10-2368/3 од 05.02.2014г. 
-Правосилно одобрение на 

ден 17.03.2014г. 

 
2012 година 

 
Рб Вкупно Купувач Број на договор Намена Рок за исполнување  

на обврски 
Моментален статус 

1 44 Дени интернационал Страшко 
ДООЕЛ Скопје 

03-42/2 од 10.01.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 26.12.2011г.  

Извршена е солемнизација на 
договорот на ден 31.07.2013г.  

 

Е2-Комунална 
супраструктура 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со  решавањето на 
имотно правните работи за 
дел до парцелата кој е во 

приватна сопственост 
-Рок за изградба е 6 години 

од правосилноста одобрение 
за градење 

-Рок за отпочнување со 
градба е 2 години од 

правосилноста на 
одобрението за градење 

 
Нема одобрение за градење 



2 45 Патратекс 
(текспорт) 

 
 
 

03-1629/7 од 12.07.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.06.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 07.12.2012г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

07.09.2013г. 
-Рок за изградба е 6 години 
од прибавеното одобрение 

за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението за градење 

-Земјиштето е продадено на 
друго правно лице Текспорт 

Дооел Скопје 
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-82/1 
на ден 10.10.2013 г 

-Одобрение за градење 
 бр.10-82/5 од 20.11.2013г.  
-Правосилно одобрение  за 
градење на ден 10.12.2013г. 

3 46 Патратекс 
(текспорт) 

03-1634/8 од 12.07.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.06.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 07.12.2012г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

 
-Рок за прибавување на 

одобрение за градење до 
07.09.2013г. 

-Рок за изградба е 6 години 
од прибавеното одобрение 

за градење 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одобрението за градење 

-Земјиштето е продадено на 
друго правно лице Текспорт 

Дооел Скопје 
-Поднесено Барање за 

одобрение за градење 10-81/1 
на ден 

10.10.2013 г. 
-Одобрение за градење   

бр.10-81/5 од 19.11.2013г. 
-Правосилно одобрение  за 
градење на ден 10.12.2013г. 

4 47 Велмар 03-1633/10 од 20.07.2012г. 
Извршена солемнизација на 
Договор на ден 01.11.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.06.2012г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 
 

 
-Рок за прибавување на 

одобрение за градење до 
01.08.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
ден 31.04.2020г. 

(6 години од прибавеното 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со ден 

31.04.2016г. 
 (2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 

-Поднесен Предлог за 
раскинување на склучен 

Договор  до ДП примен на ден 
18.09.2013 г. 

-Доставено мислење од 
Државно правобранителство 

постапките за раскинување на 
склучени договори да ги води 

општина Илинден 
-Дадено мислење од 

Министерството за транспорт 
и врски на ден 16.12.2013г. за 

поведување на постапки за 
раскин на 14 склучени 

договори 
Поднесено Барање за 
одобрение за градење  

бр.10-49/1 на ден 10.03.2014г. 
-Одобрение за градење  

бр.10-49/5 од 31.03.2014г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 17.04.2014г. 
5 48 Зорица Крстевска 03-1607/11 од 17.07.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 18.10.2012г. 
Земјиште отуѓено по пат на 

јавно наддавање одржано на 
ден 27.06.2012г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

 
-Рок за прибавување на 

одобрение за градење до 
18.07.2013г.  

-Рок за изградба е заклучно 
со 16.06.2019г. 

(6 години од прибавеното 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба е заклучно со 

 
-Одобрение за градење  

бр.10-23/9 од 27.05.2013 г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 16.06.2013г. 
-Пријавено отпочнување со 
градба на ден 03.03.2014г. 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 



16.06.2015г. 
(2 години до правосилноста 
на одобрението за градење) 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

6 49 Мишо Колевски 03-1632/10 од 12.07.20212г. 
Извршена солемнизација кај 

наделжен Нотар на ден 
01.10.2012г. 

Земјиште отуѓено по пат на 
јавно наддавање одржано на 

ден 27.06.2012г. 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

 
-Рок за прибавување на 

одобрение за градење до 
01.08.2013г.  

-Рок за изградба е заклучно 
со 02.05.2019г.  

(6 години од прибавеното 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба заклучно со 
02.05.2015г. 

(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 

 
- Одобрение за градење  

бр.10-15/11 од 11.04.2013 г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 02.05.2013 г. 
-Согласно член 66 став 1, став 

2 и став 3 од Законот за 
градење (Сл.весник на Р.М. 

бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/12):                    

„одобрението за градење 
престанува да важи доколку 

инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

7 50 Есаромак Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

11.10.2013г.  

-Поднесено Барање за 
одобрение за градење 10-78/1 

на ден 



ден 13.08.2012г. 
Број 03-1760/21 од 

07.09.2012г. 
Извршена солемнизација на 
Договор на ден 11.01.2013г. 

 
 
 

компатибилни  
класи на намени 

-Рок за изградба заклучно со  
30.11.2019г.  

( 6 години од прибавеното 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба  заклучно со 
30.11.2015г. 

( 2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 

 08.10.2013 г. 
-Поднесено ново Барање за 

одобрение за градење 10-82/1 
на ден 10.10. 

2013 г. 
-Одобрение за градење  

бр.10-82/5 од 14.11.2013г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 30.11.2013г. 

8 51 Есаромак Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 13.08.2012г. 

Број 03-1760/20 од 
07.09.2012г. 

Извршена солемнизација на 
Договор на ден 11.01.2013г. 

 

Г-2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни  

класи на намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

11.10.2013г.  
-Рок за изградба заклучно со  

30.11.2019г.  
( 6 години од прибавеното 

одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 

градба  заклучно со 
30.11.2015г. 

( 2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

 

-Поднесено Барање за 
одобрение за градење 10-84/1 

на ден 10.10.2013 година 
-Одобрение за градење  

бр.10-84/5 од 12.11.2013г. 
-Правосилно одобрение за 

градење на ден 30.11.2013г. 
 

9 52 Валентина Стевановска Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 27.08.2012г. 

Број 03-1899/10 од 
07.09.2012г. 

Извршена солемнизација на 
ден 12.12.2012г. 

Б2-Големи 
трговски единици 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

12.09.2013г.  
-Рок за изградба е заклучно 

со 28.09.2019г. 
(6 години од прибавеното 

одобрение за градење) 
Поднесено Барање за 

одобрение за градење10-
59/1 

 на 27.08.2013г.  
-Рок за отпочнување со 

градба заклучно со 
28.09.2015г. 

(2 години од правосилноста 
на одобрението за градење) 

- Одобрение за градење  
бр.10-60/5 од 10.09.2013г. 

-Правосилно Одобрение за 
градење на ден 28.09.2013г. 

-Согласно член 66 став 1, став 
2 и став 3 од Законот за 

градење (Сл.весник на Р.М. 
бр.130/09, бр.124/10, бр.36/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/12, 

бр.79/13):                    
„одобрението за градење 

престанува да важи доколку 
инвеститорот не почне со 
градба во рок од 2 (две) 

години од денот кога 
одобрението за градење 

станало правосилно.  
Во овој случај надлежниот 

орган кој го издал 
одобрението донесува акт за 

ништовност“ и истиот го 
доставува до АКН заради 

бришење на сите 
прибележувања и 

предбележувања поврзани со 
недвижноста. Доколку  

градбата  се гради по истекот 
на рокот од 2 години се смета 
дека градењето е бесправно“. 

10 53 Луна корпорација Отуѓено од општина Б5-хотелски -Рок за прибавување на -Одобрение за градење  



Илинден 
Јавно надавање одржано на 

ден 23.11.2012г. 
Број на Договор 03-2653/6 од 

06.12.2012г. 
Извршена солемнизација на 

Договор на 14.12.2012г. 

комплекс одобрение за градење до 
14.12.2013г.  

-Рок за изградба заклучно со 
ден 19.07.2020г. 

(6 години од прибавеното 
одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со ден 

19.07.2016г.  
(2 години од правосилноста 
на одбрението за градење) 

бр.10-157/5 
27.06.2014год. 

-Правосилно одобрение на 
ден 19.07.2014г. 

11 54 ГИ Македонија 
ГП 5.3 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 14.12.2012г. 

Број 03-2917/18 од 
31.12.2012г. 

Извршена солемнизација на 
договорот на ден 17.11.2014 

година 
 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

17.11.2015г.  
-Рок за изградба 

05.02.2022г. 
-Рок за отпочнување со 

градба  
2 години од правосилноста 
на одбрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-255/5 од 20.01.2016г. 
Правосилно одобрение на 

ден 05.02.2016г. 
 

12 55 ГИ Македонија 
ГП 5.4 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 14.12.2012г. 

Број 03-2917/17 од 
31.12.2012г. 

Извршена солемнизација на 
договорот на ден 17.11.2014 

година 
 
 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење до 

17.11.2015г.  
-Рок за изградба 

20.01.2022г. 
-Рок за отпочнување со 

градба  
2 години од правосилноста 
на одбрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-256/5 од 20.01.2016г. 
Правосилно одобрение на 

ден 05.02.2016г. 
 

13 56 ЕКО КЛУБ 
ГП 3.6.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 30.11.2012г. 

Број 03-69/3 од 31.12.2012г. 
Извршена солемнизација на 

ден 12.08.2013г. 
 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

класи на намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 12.08.2014г.  
-Рок за изградба 

11.07.2021г. 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одбрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-99/5 од 23.06.2015г. 

Правосилно одобрение на 
ден 11.07.2015г. 

 

14 57 Еуро Медиа Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 30.11.2012г. 

Број 03-2751/20 од 18.12.2012. 
Извршена солемнизација на 

ден 
27.06.2013г. 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 27.06.2014г. 
-Рок за изградба 

18.07.2021г. 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одбрението за градење 

Одобрение за градење  
бр.10-126/5 од 02.07.2015г. 
Правосилно одобрение на 

ден 18.07.2015г. 
 

15 58 АРС Ламина  Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со ден 26.06.2014г. 

Одобрение за градење  
бр.10-153/7 од 08.08.2016г. 
Правосилно одобрение на 



 
2013 година 

 
Рб Вкупно Купувач Број на договор Намена Рок за исполнување  

на обврски 
Моментален статус 

1 60 АТАЈМАЧ ДООЕЛ 
ГП 5.1 

 
(КАПТАЈМАЧ) 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 04.06.2013г. 

Број 03-1598/10 од 
26.06.2013г. 

Извршена солемнизација на 
ден 22.08.2013г. 

 

Г2-лесна и 
незагадувачка 

индустрија , 
откупно-

дистрибутивен 
центар 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со ден 22.08.2014г.  
-Рок за изградба заклучно 

со ден 19.07.2020г. 
( 6 години од прибавеното 

одобрение за градење) 
-Рок за отпочнување со 
градба заклучно со ден 

19.07.2016г. 
( 2 години од правосилноста 
на одбрението за градење) 

-Oдобрение за градење 
бр.154/5 од 30.06.2014г.  

-Правосилно одобрение на 
ден 19.07.2014г. 

2 61 Г.Р.А.Д Екологија 
ГП 5.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 04.06.2013г. 

Број 03-1598/12 од 
26.06.2013г. 

Извршена солемнизација на 
ден 

12.08.2013г. 
 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 12.08.2014г. 
-Рок за изградба е 
16.10.2020 година. 

-Рок за отпочнување со 
градба е 2 години од 

правосилноста на 
одбрението за градење 

 

Одобрение за градење 
бр.10-239/5 од 30.09.2014г. 
Правосилно одобрение на 

ден 16.10.2014г. 
 

3 62 ГРАНД ЕКСПОРТ 
 
 

Гп бр.14.2.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 06.09.2013г. 

Број 03-2532/18 од 
09.10.2013г. 

Извршена солемнизација на 
ден 

28.11.2013г. 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 

намени 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 28.11.2014г. 
-Рок за изградба на 
објектот 16.10.2020г. 

-Рок за отпочнување со 
градба е 2 години од 

правосилноста на 
одбрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-230/5 од 30.09.2014г. 
Правосилно одобрение на 

ден 16.10.2014г. 
 

ден 30.11.2012г. 
Број 03-2751/17 од 12.12.2012. 
Извршена солемнизација на 

ден 
26.06.2013г. 

 

компатибилни 
намени 

-Рок за изградба 06.2022г. 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одбрението за градење 
 

ден 06.09.2016г. 
 

16 59 МЕТРОПОЛИТЕН Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 04.01.2013г. 

Број 03-595/3 од 03.06.2013г.  
Извршена солемнизација на 

ден 
04.12.2013г. 

 
 

В2-Здравство и 
социјални работи 

 
-Рок за прибавување на 
одобрение за градење  

заклучно со ден 04.12.2014г. 
(12 месеци од извршена 

солемнизација)  
-Рок за изградба 07.01.2026г. 

-Рок за отпочнување со 
градба е 2 години од 

правосилноста на 
одбрението за градење 

-Oдобрение за градење 
бр.10-285/5 од 22.12.2015г.  

-Правосилно одобрение на 
ден 07.01.2016г. 



 

4 63 ЕЛМЕД ДОО 
 

ГП бр.18.68 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање одржано на 
ден 08.11.2013г. 

Договор бр.03-2736/8 од 
21.11.2013г. 

Извршена солемнизација на 
ден 

29.07.2014г. 
 
 

Г2-лесна и 
незагадувачка 
индустрија, Г3-

сервиси со 
компатибилни 

класи на намени: 
Б1, Б2, Д2, Д4, Г3 

и Г4 

-Рок за прибавување на 
одобрение за градење 

заклучно со 29.04.2015г. 
-Рок за изградба е 

26.07.2021г. 
-Рок за отпочнување со 

градба е 2 години од 
правосилноста на 

одбрението за градење 

Одобрение за градење 
бр.10-134/5 од 10.07.2015г. 
Правосилно одобрение на 

ден 26.07.2015г. 
 

 
2014 година 

 
Рб Вкупно Купувач Број на договор Намена Рок за 

исполнување  
на обврски 

Моментален статус 

1 64 Сахара гросвенор 
хоспиталити 

 
ГП бр.1.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

13.01.2014г. 
Договор бр.03-85/4 на 

ден 24.01.2014г. 
Извршена 

солемнизација на ден 
31.01.2014г. 

 

А3-групно домување со 
компатибилни намени: Б1, Б2, В2 

и В3 

-Рок за 
прибавување на 

одобрение за 
градење заклучно со 

ден 31.10.2014г. 
(9 месеци од 

извршена 
солемнизација на 

договор) 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 
-Рок за отпочнување 
со градба е 2 години 
од правосилноста на 

одбрението за 
градење 

Нема одобрение за градење 

2 65 Адора Инженеринг Дооел 
Скопје 

 
ГП бр.1.1 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

24.09.2014г. 
Договор бр.03-2305/1 
од 29.10.2014 година 
Солемнизиран на 
ден 16.02.2015г. 

 

А3-групно домување-Дом за 
стари лица со компатибилни 

класи на намени 

-Рок за 
прибавување на 

одобрение 
16.02.2016г. 

-Рок за изградба е 
11.06.2026г. 

Одобрение за градење 
бр.10-106/7 од 26.05.2016г. 
Правосилно одобрение на 

ден 11.06.2016г. 
 

3 66 Мобико Дооел Скопје 
 

ГП бр.1.1 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.2014г. 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

Нема одобрение за градење 



Договор бр.03-2394/38 
од 11.11.2014 година 

НЕ Е 
СОЛЕМНИЗИРАН 

 
 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 
 

4 67 МАН Импортер Македонија 
Дооел Илинден 

 
ГП бр.1.2.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.2014г. 
Договор бр.03-2394/21 
од 27.10.2014 година 
Солемнизиран на 
ден 21.05.2015г. 

 
 
 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 
 

Нема одобрение за градење 

5 68 Кам Фуд Дооел Скопје 
 

ГП бр.1.13 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.2014г 
Договор бр. 03-

2394/30 од 28.10.2014 
година 

Солемнизиран на 
ден 14.05.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 
 

Нема одобрение за градење 

6 69 Тотал Логистик Дооел Скопје 
 

ГП бр.1.15 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.2014г 
Договор бр.03-2394/33 
од 28.10.2014 година 
Солемнизиран на 
ден 14.05.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 

Нема одобрение за градење 



-Рок за изградба е 
10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 
7 70 Атлантиц Траде Доо Скопје  

 
ГП бр.1.16 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.2014г 
Договор бр.03-2394/24 
од 27.10.2014 година 
Солемнизиран на 
ден 14.05.2015г. 

 
 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 

Нема одобрение за градење 

8 71 Тотал Логистик Дооел Скопје 
 

ГП бр.4.1 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

10.10.20 
Договор бр.03-2394/36 
од 28.10.2014 година 
Солемнизиран на 
ден 07.07.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 

Нема одобрение за градење 

10 72 Агрома Дооел Струмица 
 

ГП бр.1.8 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

21.11.2014г. 
Договор бр.03-2795/25 

од 17.12.2014г. 
Солемнизиран на 
ден 29.09.2015г. 

 
 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
29.09.2016г. 

-Рок за изградба е 
10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 

Нема одобрение за градење 

11 73 Агрома Дооел Струмица 
 

ГП бр.1.9 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

21.11.2014г. 
Договор бр.03-2795/9 

од 17.12.2014г. 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
16.12.2015г. 

-Рок за изградба е 
27.02.2026г. 

Одобрение за градење 
бр.10-11/5 од 08.02.2016г. 

Правосилно одобрение на 
ден 27.02.2016г. 

 



Солемнизиран на 
ден 16.03.2015г. 

 
12 74 Палкомак Доо Скопје 

 
ГП бр.1.12 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

21.11.2014г. 
Договор бр.03-2795/22 

од 17.12.2014г. 
Солемнизиран на 
ден 16.03.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намени 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
16.12.2015г. 

-Рок за изградба е 
22.03.2026г. 

Одобрение за градење 
бр.10-12/6 од 15.02.2016г. 

Правосилно одобрение на 
ден 22.03.2016г. 

 

13 75 Магрони Доо Скопје 
 

ГП бр.4.7 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

28.11.2014г. 
Договор бр.03-2849/11 

од 17.12.2014г. 
Солемнизиран на 
ден 14.05.2015г. 

 
 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 
решавање на 

имотно правните 
односи за целата 

површина на 
градежната 

парцела. 
-Рок за изградба е 

10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 

Нема одобрение за градење 

 
 

2015 година 
 

 
1 76 Лаки Лазо Дооел Скопје 

 
ГП бр.1.10 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

28.01.2015г. 
Договор бр.03-356/15 

од 23.02.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 22.09.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
22.06.2016г. 

-Рок за изградба е 
11.07.2026г. 

Одобрение за градење 
бр.10-89/10 од 24.06.2016г. 
Правосилно одобрение на 

ден 11.07.2016г. 
 

2 77 Лаки Лазо Дооел Скопје 
 

ГП бр.1.11 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

28.01.2015г. 
Договор бр.03-356/14 

од 23.02.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 27.04.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
27.01.2016г. 

-Рок за изградба е 
25.03.2026г. 

Одобрение за градење 
бр.10-14/5 од 02.03.2016г. 

Правосилно одобрение на 
ден 25.03.2016г. 

 



3 78 Сервис Петрол Доо Скопје 
 

ГП бр.1.13 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

28.01.2015г. 
Договор бр.03-356/16 

од 23.02.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 12.05.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12.02.2016г. 

-Рок за изградба е 
10 години од 
прибавеното 
одобрение за 

градење 

Нема одобрение за градење 

4 79 Ал Насир Гроуп Доо 
 

ГП бр.1.4.2 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.04.2015г. 
Договор бр.03-815/9 

од 27.04.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 30.06.2015г. 

 
 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
30.06.2016г. 

-Рок за изградба е 
22.04.2020г. 

Одобрение за градење 
бр.10-267/5 од 03.03.2016г. 
Правосилно одобрение на 

ден 22.04.2016г. 
 

5 80 Ред Шпед Дооел Скопје 
 

ГП бр.4.6.1 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.04.2015г. 
Договор бр.03-815/11 

од 27.04.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 07.07.2015г. 

 

Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со компатибилни 

намен 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2. 

Нема одобрение за градење 

6 81 Монтесори Изворче 
 

ГП бр.2.29 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

04.12.2015г. 
Договор бр.03-2256/36 

од 21.12.2015г. 
Солемнизиран на 
ден 08.02.2016г. 

В1–Образование-училиште, 
детска градинка, средно 

училиште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
08.02.2017г. 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2. 

Нема одобрение за градење 

                                 2016 година   

1 82 Деус Биб Доо Скопје 
 

ГП бр.24.10 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, Г3-Сервиси, Г4-

Стовариште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

Нема одобрение за градење 



08.06.2016г. 
Договор бр.03-846/16 

од 22.06.2016г. 
Солемнизиран на 
ден 24.08.2016г. 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2. 
2 83 Мултипром Дооел Скопје 

 
ГП бр.24.11 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.06.2016г. 
Договор бр.03-846/18 

од 22.06.2016г. 
НЕ Е 

СОЛЕМНИЗИРАН 

Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, Г3-Сервиси, Г4-

Стовариште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2 

Нема одобрение за градење 

3 84 Мултипром Дооел Скопје 
 

ГП бр.24.12 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.06.2016г. 
Договор бр.03-846/20 

од 22.06.2016г. 
Солемнизиран на 
ден 16.08.2016г. 

Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, Г3-Сервиси, Г4-

Стовариште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2 

Нема одобрение за градење 

4 85 Мултипром Дооел Скопје 
 

ГП бр.24.13 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.06.2016г. 
Договор бр.03-846/22 

од 22.06.2016г. 
Солемнизиран на 
ден 16.08.2016г. 

Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, Г3-Сервиси, Г4-

Стовариште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2 

Нема одобрение за градење 



5 86 Вертиго Дизајн Дооел Скопје 
 

ГП бр.24.14 

Отуѓено од општина 
Илинден 

Јавно надавање 
одржано на ден 

08.06.2016г. 
Договор бр.03-846/24 

од 22.06.2016г. 
Солемнизиран на 
ден 23.08.2016г. 

Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, Г3-Сервиси, Г4-

Стовариште 

Рок за прибавување 
на одобрение за 

градење  
12 месеци од 

солемнизација на 
договорот 

-Рок за изградба е 2 
години за објекти со 

бруто рзвиена 
површина до 1000м2 
односно 4 години за 

објект со бруто 
развиена површина 

над 1000м2 

Нема одобрение за градење 

 
 
 
 
 
 
 
Илинден                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Ажурирано до 21.10.2016г.                                                                                                      Одделение за подршка на Градоначалникот, нормативно правни 
                                                                                                                                                                                                  и општи работи 


