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1  В О В Е Д  

НАСОКИ 

1.1 Овој аналитички извештај се состои од 1.) преглед на моменталната состојба во 

областа на издавање лиценци и дозволи за екологија (лиценци за заштита на 

животната средина, просторно и урбанистичко планирање, управување со водите и 

градењето); 2.) идентификувани ранливости во однос на корупцијата кога станува 

збор за дискрециони овластувања при издавање на различни видови лиценци, 

дозволи; и 3.) препораки за корективни мерки на дискреционите овластувања во 

посочените области коишто се релевантни врз основа на добрите практики. 

1.2 За да можеме да ја процениме постоечката состојба, се консултиравме со главните 

засегнати страни кои ни ја доставија листата на важечка регулатива, а воедно и 

организиравме интервјуа за да ја разбереме примената на регулативата во пракса. 

ФОРМИ И СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈОТ   

1.3 Во текот на нашата работа, овој извештај можеби бил достапен во повеќе верзии во 

електронски формат. Токму поради тоа, може да постојат повеќе копии и верзии на 

овој извештај и во случај на несовпаѓање, конечниот потпишан печатен примерок 

треба да се смета за конечна финална верзија. 

1.4 Овој извештај е структуриран како што следува: 

 Извршно резиме, Дел 2; 

 Преглед на релевантното законодавство, Дел Error! Reference source not 
found.; 

 Постоечка состојба и препораки - заштита на животната средина, Дел Error! 
Reference source not found.. 

 Постоечка состојба и препораки - просторно и урбанистичко планирање, Дел 5. 

 Постоечка состојба и препораки - градење, Дел 6. 

 Постоечка состојба и препораки - управување со водите, Дел 7. 
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2  И З В Р Ш Н О  Р Е З И М Е  

 

ПРЕГЛЕД НА ВАЖНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА И 

ПРЕПОРАКИ 

2.1 Овој аналитички извештај покажува дека Република Северна Македонија ги има 

воспоставено главните инструменти и институции за заштита на животната средина 

и природата. Некои од нив заслужуваат пофалба, како на пр. Законот за урбано 

зеленило, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, Агенцијата за 

планирање на просторот. Видливо е дека законските акти се изготвени под влијание 

на правото на ЕУ од областа на животната средина. Меѓутоа, сè уште постојат 

извесни пропусти во поврзаноста на институтите и областите што се поранливи на 

корупција. 

2.2 Дополнително, Република Северна Македонија e посветена и на целите за одржлив 

развој на ОН (SGD 2030). Со нивно вградување во стратешкото планирање и во 

законодавството, се исползуваат основните меѓународни начела на животната 

средина: начелото за одржлив развој, начелото на претпазливост, начелото на 

превенција, начелото „загадувачот плаќа“ и начелото „на избегнување штета“. Ова 

истовремено се и водечките начела за спроведување на плановите и законските 

акти.  

2.3 Дополнително, Република Северна Македонија e посветена и на целите за одржлив 

развој на ОН (SGD 2030). Со нивно вградување во стратешкото планирање и во 

законодавството, се исползуваат основните меѓународни начела на животната 

средина: начелото за одржлив развој, начелото на претпазливост, начелото на 

превенција, начелото „загадувачот плаќа“ и начелото „на избегнување штета“. Ова 

истовремено се и водечките начела за спроведување на плановите и законските 

акти.  
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2.4 Бидејќи Република Северна Македонија е на картата на Европа, некои стратешки 

документи на ЕУ може да послужат како извор на идеи и насоки за националните 

активности. Европската агенција за животна средина периодично издава сеопфатен 

извештај за состојбата на животната средина во Европа1 и има нова Стратегија за 

биолошка разновидност што се однесува на периодот до 2030 година и Стратегија 

за адаптација кон климатските промени (покрај интензивните напори во однос на 

мерките за ублажување на климатските промени). Во подготовка е и осмата Акциона 

програма за животната средина. Овие документи можат да ѝ помогнат на државата 

во исполнување на обврската периодично (на интервали не подолги од 4 години) да 

подготвува, објавува и дистрибуира национален извештај за состојбата на 

животната средина, вклучувајќи информации за квалитетот на животната средина и 

информации за притисоците врз животната средина (член 5(4) од Архуската 

конвенција). Врз основа на таквиот извештај, државата може да ги планира 

потребните активности и неопходните мерки. 

2.5 Некои од проблемите што Република Македонија ги има со законодавството за 

животна средина и спроведувањето на тие законски акти се проблеми што постојат 

и во ЕУ. Оваа област и законодавство поврзано со неа се обемни и сложени. 

Законодавството не се спроведува доволно, а проблемот е доволно сериозен што 

како таков е опфатен во Седмата акциона програма за животната средина2. Од таа 

причина, треба да се посветат доволно ресурси за соодветно спроведување на 

правилата за животна средина (финансиски средства, човечки капацитети, знаење). 

2.6 Општо земено, постојат некои клучни инструменти или процеси кои можат да 

овозможат заштита во рамките на одржливиот развој - тие се оцена на влијанието 

                                                        
1 Последниот е со наслов: The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe (Животната средина во Европа – состојба и перспектива во 2020 година: знаење за 
транзиција кон одржлива Европа,  https://www.eea.europa.eu/soer/2020.  
2   Одлука бр. 1386/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година за Општа еколошка 
акциона програма на ниво на целата Унија, за периодот до 2020 година „Да се живее добро во рамките на 
границите на нашата планета“ (‘Living well, within the limits of our planet)’, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386 (Приоритетна цел 4). 

https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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врз животната средина и просторното планирање. Во продолжение се наведени 

неколку важни аспекти кои исто така можат да бидат „слаби“ или изложени на 

корупција (во најмала рака, на интензивно лобирање): 

 За да се овозможи одржлив развој и во исто време да се исполнат целите за 

ублажување на климатските промени и биодиверзитетот, треба да се процени 

како стратешките национални планови влијаат врз животната средина, особено 

во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергијата, 

индустријата, рударската индустрија, транспортот, регионалниот развој, 

телекомуникациите, управувањето со отпад, управувањето со водите, туризмот, 

просторното и урбанистичкото планирање и утврдување намена на земјиштето. 

Треба да се воспостават механизми во регулативите, со цел за да спречи 

избегнување (на СОЖС). 

 Просторното планирање со долгорочните последици што доаѓаат со издавањето 

градежни дозволи е клучна област за заштита на животната средина и 

природата. Затоа, СОЖС е многу важна, прво на различни варијанти, со цел да 

се избере најсоодветната. Транспарентната процедура за СОЖС и јавните 

консултации за извештајот за животната средина може да бидат добар начин да 

се спречи можните предлози за користење на земјиштето кои се иницираат од 

приватни интереси против одржливиот развој и правилата за животна средина 

да бидат ранливи на корупција. 

 Оценките на влијанието врз животната средина, за стратегиски планови или 

оценки на ниво на проекти, се „ранливи“ поради финансиската зависност на 

експертите кои ја подготвуваат документацијата за проценка на инвеститорите 

(или иницијаторите на планот) – така што експертот кој ќе издаде „негативна 

оценка“ нема да остане долго во бизнисот. Утврдувањето на Листата на експерти 

и потребните пет години работно искуство веќе се добар чекор за превенција. 

Целосна транспарентност на процедурите и документите за оцена на животната 

средина и подигање на свеста на инвеститорите би можеле да бидат следните 

чекори. 

 Исклучоците од општите правила треба да се постават внимателно, да бидат 

транспарентни и да имаат соодветен контролен механизам. Сосема добар 

одржлив сеопфатен просторен план, односно план што има улога на „чадор“, би 
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бил бесполезен ако инвеститорот може да направи неколку исклучоци и 

отстапувања во процесот на добивање градежна дозвола или по него. Во пракса, 

таквите исклучоци може „прекумерно да се употребуваат“ и може да станат 

општа практика. 

2.7 Општото согледување на наодите е поврзано со капацитетот на јавната 

администрација. За целосно спроведување на законските акти и стратегискиот план 

треба да се обезбедат доволно капацитети и стручно знаење – со оглед на 

сложеноста на областа, тие капацитети и знаење вообичаено не се доволни. 

Доколку нема доволно капацитети, тогаш скратувањето на роковите на постапките 

за јавната администрација не е соодветна мерка. Во некои постапки, временските 

рамки за административни одлуки се исклучително кратки. Ова може да се покаже 

како уште посериозен проблем доколку мислењето дадено во оваа временска рамка 

се смета за мислење со кое надлежните институции не изразуваат негативен став. 

Кога се поставуваат толку кратки временски рамки (добронамерно, се разбира, со 

цел да се скрати целата постапка), јавната администрација треба да има соодветни 

капацитети да ги исполни задачите во тој краток рок. Доколку тоа не се обезбеди и 

како последица на недоволните капацитети не се добие одговор, тогаш целата 

постапка не служи на својата цел и не треба да се прават претпоставки за 

мислењето. 

2.8 Особен нагласок се става на поддршката за подобрување на капацитетите и 

знаењето на контролните точки како што е инспекторатот. Ефикасната контрола над 

(незаконски) градежни активности, спроведувањето на мерките за спречување 

несакани последици во однос на СОЖС или ОВЖС, спроведувањето концесии или 

други дозволи и емисиите што ги надминуваат дозволените граници е важна. 

2.9 Недостатокот на капацитети на администрацијата може да се надомести со 

транспарентност на информациите и процедурите за животната средина и со 

проактивно учество на јавноста, улогата на невладините организации и со 
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обезбеден пристап до механизмите на правдата во согласност со Архуската 

конвенција.3 

2.10 Покрај ова, важно е надлежните институции да ги почитуваат правилата што се 

однесуваат на животната средина во случаите кога тие се инвеститори. Пожелно е 

да има докази дека имотот (земјиштето/зградите) се во сопственост на државата 

и/или општините и дека со имотот се управува транспарентно. 

2.11 Во конкретните препораки што се однесуваат на следните поглавја, не се упатува 

на специфичното регулирање на конкретна држава, туку препораките се потпираат 

на општите согледувања и наоди во различни анализи или компаративни студии на 

инструменти за животната средина во ЕУ, вклучително и извештаите за секторот 

правда и за животната средина.4  

 

 

                                                        
3 Корисни упатства може да се најдат во Комуникацијата од Комисијата со наслов „Кон засилена култура на 
консултации и дијалог – Општи принципи и минимални стандарди за консултации со заинтересираните 
страни од страна на Комисијата“, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:en:PDF и „Подобрување на пристапот до 
правда за прашања од областа на животната средина во ЕУ и нејзините земји членки“, 
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/communication_improving_access_to_justice_environmental_matters.p
df.  
4 http://www.justiceandenvironment.org/home/, (видете во Публикации). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:en:PDF
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/communication_improving_access_to_justice_environmental_matters.pdf
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/communication_improving_access_to_justice_environmental_matters.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/home/
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3  П Р Е Г Л Е Д  Н А  Р Е Л Е В А Н Т Н О Т О  
З А К О Н О Д А В С Т В О   

ПРЕГЛЕД 

3.1 За целите на овој Извештај, подолу е дадена листата на закони консултирани и/или 

се релевантно поврзани со издавањето лиценци во областа на екологијата. 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Закон за животна средина 

Закон за заштита од бучава во животната средина  

Одлука за формирање национален совет за заштита на природата  

Закон за природна заштита 

Насоки за издавање дозвола за вршење научни истражувања во природа (поврзани 

со издавање лиценци)  

Насоки за издавање дозвола за собирање на погодени и заштитени диви растенија, габи и 

животни и нивните составни делови (поврзани со издавање лиценци) 

Насоки за подетални информации потребни за издавање дозвола за стоки што се извезуваат-

увезуваат под ознаката D4 (поврзани со издавање лиценци)  

4.5 Насоки за формата и содржината на поканата за образование, начинот на 

спроведување на образованието, како и начинот на водење на единствената 

евиденција за спроведената едукација (поврзана со инспекциска контрола) 

4.6 Правила за содржината, формата и начинот на донесување на планот за вршење 

инспекциски надзор (поврзан со инспекциска контрола)  

4.7 ПРОСТОРНО И УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 

Закон за просторно и урбанистичко планирање  

 

Закон за спроведување на просторен план во Република Македонија  

 

Закон за град Скопје  

 

Закон за локална самоуправа  

 

Закон за градење  

 

Правилник за урбанистичко планирање 
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Закон за урбано зеленило 

 

ГРАДЕЊЕ 

Закон за градење 

Правилник за одредување на надоместокот за добивање лиценци  

Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластување за 

изработка на проектна документација, ревизија на проектна документација, лиценца за 

градежен инженер и надзорен инженер и формата на овластувањата, како и формата, 

содржината и начинот на водење регистар на издадени и одземени овластувања  

Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценци за 

проектирање на градба, ревизија на проектна документација, раководител на изведба, 

изведувач на градежни работи, надзор на градење и управител за одржување на објекти, 

формата и содржината на образецот за лиценци, како и формата и содржината на водење 

регистар на издадени, обновени и одземени лиценци 

Правилник за начинот и постапката за означување на градбата, поставување заштитна ограда, 

тип на ознаки и отстранување на објект  

Правилник за начинот и содржината на водење дневник на градежниот инспектор односно 

овластениот градежен инспектор  

Правилник за начинот на вршење на технички преглед  

Правилник за начинот на затворање и означување на затвореното градилиште 

Правилник за начинот за обезбедување пристап, движење (хоризонтално и вертикално), 

престој и работа на лица со посевни потреби до и во рамките на градбата за јавни и деловни 

цели, градби за вдомување во станбени згради, како и градби со станбено-деловни цели  

Правилник за начинот за назначување на градбата на лице место  

Правилник за начинот на пренесување на постапката за добивање градежна дозвола по 

електронски пат  

Правилник за начинот на пренесување на постапките за одобрување на проектниот проект, 

промени во градењето, промена на инвеститорот, издавање дозвола за подготвителни 

активности, издавање решение за градби наведени во член 73 од Законот за градење, 

реконструкција, промена на намена, адаптација и издавање дозвола за употреба за градби од 

прва категорија според член 57 од Законот за градење по електронски пат  

Правилник за детално определување на градби по категории на градба  

Правилник за постапката за нострификација, содржина на писмениот извештај, согласност за 

нострификација и начинот за заверка на проекти од страна на комисија  

Правилник за содржината и обемот на ревизија на проектот и начинот за сертификација на 

ревидираниот проект од страна на ревизорот  

Правилник за содржината на проектите, назначување на проектот, начин за сертификација на 

проектот од релевантни лица и начинот за користење електронски записи  

Правилник за стандардите и нормите при проектирање  

Правилник за технички мерки и услови за монтажа на челични конструкции  

Правилник за технички мерки и услови за заштита на челични конструкции од корозија  

Правилник за уривање предмети склони кон пропаѓање 

Правилник за формата, содржината и начинот на одржување на градежен записник и градежен 

дневник  

Правилник за формата и елементите што мора да се содржат во мислењето за проектираниот 

и конструиран степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на 

конструкцијата  

Правилник за формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед од 

надзорниот инженер за конструкции од втора категорија  
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Правилник за формата и содржината на образецот за лична карта и амблемот на градежен 

инспектор односно овластениот градежен инспектор и начинот на издавање и одземање на 

лична карта  

Правилник за формата и содржината на протоколот за регулаторна, градежна и израмнувачка 

линија, вклучувајќи определување на градежната област  

Правилник за надоместокот за добивање лиценци  

Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластување за 

изработка на проектна документација, ревизија на проектна документација, градежен инженер 

и надзорен инженер и формата на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на 

водење регистар на издадени и одземени овластувања  

Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценци за 

проектирање на градба, ревизија на проектна документација, раководител на изведба, 

изведувач на градежни работи, надзор на градење и управител за одржување на објекти, 

формата и содржината на образецот за лиценци, како и формата и содржината на водење 

регистар на издадени, обновени и одземени лиценци 

Правилник за начинот и постапката за означување на градбата, поставување заштитна ограда, 

тип на ознаки и отстранување на објект  

Правилник за начинот и содржината на водење дневник на градежниот инспектор односно 

овластениот градежен инспектор  

УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ 

Закон за води 

Национална стратегија за води (2012 - 2042) 

Насоки за формата и содржината на пријавата за издавање дозвола за испуштање на вода, 

како и потребната документација во прилог на барањето за издавање дозвола за испуштање 

на вода 

Насоки за формата и содржината на барањето за неиздавање дозвола, односно неусвојување 

на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за користење на вода, односно 

дозвола за вадење песок, чакал и камен од корита и корита на површински водни тела 

Правилник за критериуми за одредување зона чувствителна на испуштање на урбани отпадни 

води  

Правилник за опасни и штетни материи и постројка за нивните емисии што вообичаено се 

испуштаат во канализација или во дренажен систем за одводнување на површинските или 

подземните води, како и во крајбрежно копно и водни живеалишта 

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на однесување при 

едукација и водењето на единствена евиденција за спроведување на едукација (стр. 8-24).  

Правилник за формата и содржината на барањето за неусвоена одлука за издавање Б - 

интегрирана еколошка дозвола, односно решение со кое се одбива барањето за издавање Б - 

интегрирана еколошка дозвола, стр. 95 

Насоки за формата и содржината на пријавата за издавање дозвола за испуштање на вода, 

како и потребната документација во прилог на барањето за издавање дозвола за испуштање 

Насоки за формата и содржината на барањето за неиздавање дозвола, односно неусвојување 

на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за користење на вода, односно 

дозвола за вадење песок, чакал и камен од корита и брегови на површински водни тела 

Правилник за критериуми за одредување на зона чувствителна на одвод на урбани отпадни 

води  
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4  П О С Т О Е Ч К А  С О С Т О Ј Б А  И  
П Р Е П О Р А К И  –  З А Ш Т И Т А  Н А  
Ж И В О Т Н А Т А  С Р Е Д И Н А   

 

4.1 Република Северна Македонија ја покрива областа5од 25.713 км2 чиста природа, којашто 

обилува со природни ресурси, диви живеалишта и биолошка разновидност и како што 

животната средина е најважна за човечкиот опстанок и развој во иднина, исто толку е 

важна и заштитата на животната средина. Ова е суштинска практика за заштита, 

зачувување и подобрување на животната средина за да се зачуваат природните ресурси, 

да се спречи оштетување и да се развијат идните животни средини. Во последните 

години еколошките и климатските промени почнаа да покажуваат последици и 

притисокот за заштита и зачувување на животната средина никогаш не бил поголем. 

4.2 Клучниот предизвик во заштитата на животната средина со која се соочува Република 

Северна Македонија е децентрализацијата што се уште е во тек, и покрај фактот дека 

процесот започна во 2005 година имајќи предвид дека главното усвојување на 

законодавството се спроведува преку Комисијата за транспортни врски и животна 

средина - Собранието на Република Северна Македонија и Владата на Република 

Македонија преку линиските министерства и преку Секретаријатот за законодавство, 

Генералниот секретаријат и Комисијата за економски систем и тековна економска 

политика6. 

4.3 Главното владино тело, како што е определено во Законот за заштита на природата, е 

Министерството за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот текст 

„МЖСПП“) кое иницираше активности за заштита на животната средина во јули 2015 

година за да се усвои Национална стратегија за заштита на природата7 Стратегијата е 

подготвена за период од 10 години и обезбедува долгорочни основи во однос на 

                                                        
5 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12 
6 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf  
7 Според член 159 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-2017-2027.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf
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политики за заштита на природата. Понатаму, се заснова на информациите и податоците 

од стратегијата, кои прават сеопфатна анализа на состојбите и идентификација на 

опасностите и се предлагаат соодветни активности за зачувување и развој. Најважните 

области од Стратегијата се геологијата, геоморфологијата, хидрологијата, како и оние за 

биодиверзитетот и пејзажното уредување 8  Визијата на Стратегијата за заштита на 

природата до 2027 година е: „РАЗЛИЧНАТА И ЗАШТИТЕНА ПРИРОДА НА МАКЕДОНИЈА 

Е ОСНОВА ЗА ЗДРАВО И ПРОСПЕРИТЕТНО ОПШТЕСТВО“. 

4.4 Експертските активности; како извршување на водење регистар на заштитени подрачја, 

регистар на природно наследство и евиденција за трговија и други активности со 

заштитени видови, следење на состојбата во природата и вршење на други работи во 

согласност со одредбите од Законот за заштита на природата се спроведуваат од страна 

на Управата за животна средина како надлежен орган (основан во 2008 година)9. 

4.5 Државниот инспекторат за животна средина и природа е орган кој врши инспекција и 

надзор над примената на техничко -технолошките мерки за заштита на воздухот, водата, 

земјиштето, флората и фауната од деградација и загадување, заштита на гео- и 

биодиверзитет, посебни природни ресурси (национални паркови, природни споменици, 

шумски паркови, орнитолошки резервати и други области заштитени со закон), заштита 

на озонската обвивка, заштита од штетна бучава во животната средина и заштита од 

нејонизирачко зрачење во заштитените подрачја, превенција од инциденти во животната 

средина ( работи како посебно правно лице од 2014 година)10. 

                                                        
8 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/0301_GodisenSOERIzvestaj_2020.pdf 
9 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf  
10 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf  

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/0301_GodisenSOERIzvestaj_2020.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf
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ЗАКОНСКА РАМКА, ВЛАДИНИ НИВОА И НИВНИТЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 

4.6 Основата за заштита на природата е поставена во Уставот на Република Северна 

Македонија11  бидејќи воспоставува право на здрава животна средина за флората и 

фауната на секој граѓанин и нација како добра од општ интерес кои се под посебна 

заштита и ги одредува природните ресурси на земјата. Понатаму, граѓаните се должни 

да ја промовираат и заштитат животната средина и природата, а одредени добра од 

општ интерес за земјата може да се пренесат на употреба на начин и под услови 

утврдени со закон. 

4.7 Главниот акт во законодавството е Законот за животна средина12(во натамошниот текст 

ЗЖС), што обезбедува исполнување на основните принципи за заштита на животната 

средина, како и обезбедување на подобрување и чување на здрава животна средина 

како право на граѓаните. одговорноста е поделена помеѓу Република Северна 

Македонија, општините, градот Скопје и општините на градот Скопје, како и правните и 

физичките лица. Дополнително, на овој закон, одредбите од подзаконските акти ја 

поставуваат правната рамка, особено за медиумите во животната средина и квалитетот 

и состојбата на медиумите во животната средина: почва, вода, воздух; областите во 

животната средина, биодиверзитетот и другите природни ресурси и заштитата на 

озонската обвивка и заштитата од негативни антропогени влијанија врз климатскиот 

систем13. 

4.8 Законот исто така ја одредува постапката за статегиска оцена на влијанието врз 

животната средина 14 (во натамошниот текст „СОЖС“) за можното влијание на 

планските документи врз животната средина, проекти и активности. Исто така и 

                                                        
11 Службен весник на Република Македонија “бр. 52/91 и измени и дополнувања I-XXXII 
12 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 
123/12, 93/ 13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16) 
13 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf  
14 како што е утврдено во став 32 од членот 5 од ЗЖС. 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/National-Strategy-for-Nature-Protection-2017-2027.pdf
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постапката за оцена на влијанието врз животната средина, доколку истите имаат 

значително влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. 

Оваа оцена е направена за да се зачува и спречи фрагментација на живеалиштата 

и зачувување на животната средина. 

4.9 Покрај тоа, постои Закон за заштита на природата 15  што ја регулира заштитата на 

природата во рамките на заштитата на биолошката и пејзажната разновидност и 

заштитата на природното наследство и во заштитените подрачја. Законот дополнително 

ја регулира заштитата на диви видови растенија, габи и животни, природни живеалишта 

и екосистеми, вклучително и заштита на пејзажот, минерали и фосили. 

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА 

ПЛАНОВИ  

4.10 Националниот акционен план за животна средина го усвојува Владата по предлог на 

МЖСПП. Методологијата ја усвојува министерот, како и начинот и постапката за учество 

на јавноста. Овој план е најважната компетентност и плански документ што е поделен на 

национално и локално ниво (како што е претставено подолу). Извештајот за проценка на 

имплементацијата на Националниот акциски план за животна средина се подготвува од 

МЖСПП на секои 3 години. 

Како што е предвидено во членот 63 од ЗЖС, Националниот акционен план за животна 

средина содржи: 

„... 1. општи, среднорочни и долгорочни мерки за заштита и управување со 

животната средина и здравјето на луѓето; 2. насоки за заштита од 

загадување и за унапредувањена квалитетот на водата, воздухот и почвата, 

заштита на природата, заштита од бучава, јонизирачко и нејонизирачко 

зрачење, управување со отпад, како и други активности за заштита на 

климатскиот систем од негативните антропогени влијанија и активности 

кои се од значење за заштитата на животната средина и здравјето на 

                                                        
15 Службен весник на Република Северна Македонија бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 
163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16 
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луѓето, а се уредуваат со посебни закони; 3. управување и користење на 

природните богатства; 4. предвидени активности за подигање на јавната 

свест и за развој на образованието за заштита и унапредување на 

животната средина; 5. влијанијата на предвидените мерки врз економскиот 

развој;  6 надлежни субјекти за спроведување на одделни елементи на Планот; 

и 7. други мерки и активности од значење за заштита и унапредување на 

животната средина“. 

4.11 Од друга страна, локалните акциони планови за живитна средина според член 64 од 

ЗЖС: 

… Локалните акциони планови за животна средина, врз основа на оцената за 

степен на загаденост на животната средина во даденото подрачје, содржат 

среднорочни и долгорочни мерки и активности за заштита на животната 

средина и здравјето на луѓето, од интерес и во надлежност на општината, 

градот Скопје и општините во градот Скопје, особено на: 1. заштита на 

воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на воздухот; 2. 

снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини; 3. заштита на 

водите од загадување, пречистување на отпадни води, прогресивно 

намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на 

емисиите на опасни материи во водите и за ублажување на последиците од 

штетното дејство на водите и од недостаток на вода; 4. управување со 

отпад; 5 заштита од бучава и вибрации настанати како резултат на 

стопанските и на другите дејности и  активности; 6. урбан развој и 

просторно планирање; 7. развој на локалниот јавен транспорт и сообраќајот 

на подрачјето; 8. зголемување на енергетската ефикасност; 9. развој на 

еколошко-културниот туризам и неговото влијание врз животната средина; 

10. заштита на биодиверзитетот; 11. управување и користење на 

природните богатства; 12. подигање на јавната свест и развој на 

образованието за заштита и унапредување на животната средина; 13. 

последиците од  економскиот развој врз животната средина; 14. надлежните 

субјекти за спроведување на одделните елементи на планот.  

4.12 Секој документ што ги зема предвид планските документи подготвени во областа на 

земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударската 
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индустрија, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со 

отпад, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичко планирање и 

користењето на земјиштето за изготвување на Националниот еколошки акционен план и 

локалните акциски планови за животната средина, како и сите стратешки, плански и 

програмски документи треба да бидат предмет на проценка на влијанието врз животната 

средина (доколку планските документи не се дел од овие области, тие треба да го имаат 

само во случај на значајно влијание).  

4.13 Според членот 24 од ЗЖС, елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина е 

задолжителен за инвеститори чии активности или работи не опфаќаат проекти кои се 

предмет на процедура за оцена на влијанието врз животната средина и треба да го 

поднесат до МЖСПП.  

4.14 Во случаи на емисии што ги надминуваат дозволените гранични вредности, советите на 

општините и Советот на Град Скопје, во рамките на своите надлежности во врска со 

заштитата на животната средина, ја известуваат јавноста за случаите на надминување 

на емисиите и во други случаи на загадување на животната средина, како што се 

наведени во членот 26 од ЗЖС. Понатаму, регистарот на загадувачи и загадувачки 

супстанции и нивните својства се води и одржува од страна на МЖСПП, како што е 

наведено во следниот член. 

4.15 Понатаму, катастарот за животна средина (во натамошниот текст „катастар“) е 

воспоставен од МЖСПП 16  , содржи податоци за активности и за инсталации кои ја 

загрозуваат или може да ја загрозат животната средина, особено податоци за името или 

назив на операторот и адресата на локацијата на инсталацијата, краток опис на 

активностите и на техничкиот процес, значајни податоци кои се однесуваат на емисиите, 

опасните супстанции присутни во постројките, создавање на отпад, издадени дозволи, 

измени и дополнувања на дозволите, контролата што се врши значајните резултати како 

и за преземените резултати, Катастарот ги вклучува загадувачите кои претставуваат или 

можат да претставуваат закана по животната средина и се наведени во Катастарот на 

загадувачи на воздух, вода и почва, Катастар на создавачи на бучава, Катастар на 

создавачи на отпад, Катастар на заштитени подрачја и други катастари како што е 

                                                        
16 Како што е наведено во член 42 од ЗЖС. 
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наведено во конкретните закони. Министерот што раководи со MЖСПП, градоначалникот 

на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците на општините на 

градот Скопје можат да го делегираат развојот и одржувањето на Регистарот. 

Дополнително, овие тела подготвуваат јавно достапен извештај за состојбата на 

животната средина на секои 3 години. 

4.16 Стратегиската оцена на животната средина треба да ја направат експерти од листата на 

Експерти, воспоставена и одржувана од МЖСПП како што е регулирано со член 68 од 

ЗЖС: 

„... (2) Секое физичко лице може да биде експерт за стратегиска проценка на 
животната средина доколку ги исполнува следниве услови: 

 - има универзитетска диплома по природни науки; 

- има техничко знаење на експертско ниво од областа на заштитата на 
животната средина; и 

 - има минимум пет години искуство во областа на која се однесува 
стратегијата, планот или програмата“. 

4.17 За проценка на влијанието врз животната средина, правилата се значително слични, 

како што се наведува во членот 85 од ЗЖС: 

„... (2) Експерт за проценка на влијанието врз животната средина може да биде 
секое физичко лице доколку ги исполнува следниве услови:  

- има техничко знаење на експертско ниво, во областа на животната средина, 
стекнато преку високо образование во областите на природните и 
техничките науки, како и преку обука, и  

- има минимум пет години искуство во областа за која треба да се запише во 
Листата на експерти “. 

4.18 Меѓутоа, постои исклучок во кој се наведува дека лицето кое го подготвило 

известувањето во однос на намерата за имплементација на проектот или мислењето за 

опсегот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или 

студијата за оцена на влијанието врз животната средина, нема право да го подготвува 

извештајот. Извештајот се изведува врз основа на студијата за оцена на влијаниетона 

проектот врз животната средина, како и врз основа на доставените мислења во врска со 

студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Извештајот треба 

да се подготви во рок од 60 дена од денот на поднесување на студијата. Рокот може да 

се продолжи од оправдани причини, а особено во сложени околности, но не повеќе од 

30 дена. Во случај на одредени недостатоци, органот на државната управа надлежен за 
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работите од областа на животната средина ќе ја врати студијата на Инвеститорот, кој ќе 

ја дополни и финализира во рок од не повеќе од 30 дена. Инвеститорот, на свој трошок, 

ќе ги достави документите што се користат при изготвувањето на студијата за проценка 

на влијанието на проектот врз животната средина во рок од пет дена од денот на приемот 

на барањето за обезбедување документи. МЖСПП, во рок од пет дена од завршувањето 

на извештајот за проектната оцена на влијанието врз животната средина, ќе го достави 

извештајот до органите на државната управа што се одговорни за извршување на 

активностите на кои се однесува проектот и до органите на општината, на градот Скопје 

и на општините на градот Скопје на чија територија ќе се реализира проектот и ќе го 

објават извештајот. 

4.19 МЖСПП, врз основа на студијата за оценка на влијанието на проектот врз животната 

средина, извештајот за соодветност на студијата за оцена на влијанието на проектот врз 

животната средина , јавната расправа и добиените мислења, носи решение со коешто 

дава  согласност за прифаќање или одбивање на барањето за спроведување на 

проектот (во натамошниот текст „решение“) во период од 40 дена од денот на 

поднесувањето, согласно член 87 од ЗЖС. Решението содржи оцена дали студијата за 

оцена на влијанието на проектот врз животната средина ги исполнува барањата 

пропишани со овој закон и условите за дозвола за спроведување на проектот, како и 

мерки за превенција и намалување на штетните ефекти особено: превенција од штетно 

влијание врз животната средина како резултат на спроведување на проектот; 

превенција, ограничување, ублажување или намалување на штетните влијанија; 

подобрување на поволните влијанија врз животната средина како резултат на 

имплементацијата на проектот и евалуација на очекуваните ефекти од предложените 

мерки. Решението се објавува во рок од 5 дена од денот на издавањето. 

4.20 По барање на инвеститорот, валидноста на решението може да се продолжи, под услов 

да не се случиле значителни промени во условите во одреденото подрачје, нови 

информации поврзани со главната содржина на студијата и развојот на нова технологија 

што може да се користи во проектот. 
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4.21 Жалба17 против решението може да се поднесе до Државна комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор степен  во рок од 15 дена од денот 

на објавувањето на решението. Пристапот на јавноста до документите и информациите 

за оцена на влијанието врз животната средина се објавуваат на веб -страницата на 

МЖСПП, дневен весник. 

4.22 Јавната расправа ја обезбедува МPСПП најмалку 5 дена пред истекот на претходно 

споменатиот период од 60 дена од поднесувањето (одложувањето е можно за максимум 

5 дена). Записникот е јавно објавен на веб -страницата. 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПЛАН  

А - Интегрирана еколошка дозвола 

4.23 Дозволата може да биде А - интегрирана еколошка дозвола, издадена од 

МЖСПП или Б - интегрирана еколошка дозвола, издадена од општината или од Град 

Скопје. 

4.24 Барање за Интегрирана еколошка дозвола постои пропишана форма од МЖСПП и треба 

да се вклучи најмалку еден експерт од горенаведената листа. Во рок од 15 дена од 

приемот, МЖСПП ќе одлучи кои податоци треба да се обезбедат и ќе определи период 

за измена на барањето што не треба да биде пократок од 15 дена18 МЖСПП приложува 

копија од барањето до други министерства: Министерство за здравство, Министерство 

надлежно за инсталацијата, општина или град Скопје, каде што ќе се изведуваат 

работите. 

4.25 А - интегрираната еколошка дозвола мора да содржи податоци за операторот и 

инсталацијата19: природата и видот на активност кои ќе се вршат во инсталацијата; 

состојбата на животната средина на локацијата каде што се наоѓа инсталацијата; 

барањата за заштита на животот и здравјето на луѓето и животната средина пропишани 

со закон; информации содржани во студијата или извештајот за оцена на влијанието на 

                                                        
17 Според членот 89 од ЗЖС. 
18 Според членот 97 од ЗЖС. 
19 Според членот 107 од ЗЖС. 
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проектот врз животната средина, доколку ги има; доставените коментари и мислења; и 

најдобрите достапни техники. Јавноста може да даде коментари во рок од 14 дена од 

објавувањето на нацрт -дозволата. 

4.26 Барањето се објавува на веб -страница, како и весник (трошоците ги презема 

операторот) во период од 7 дена. Општините на градот Скопје, како и јавноста имаат рок 

од 30 дена да поднесат мислење или коментари по поднесувањето на барањето (на 

барање на засегнатата јавност, операторот ќе организира јавна расправа во рок од 10 

дена по истекот на рокот). По истекот на овој рок, издавањето на А - интегрираната 

еколошка дозвола е во рок од 60 дена. 

4.27 Дозволата може да биде одбиена според членот 106 од ЗЖС, бидејќи предложениот 

начин на спроведување активности најверојатно би предизвикал штетни последици по 

животот и здравјето на луѓето и животната средина; доколку поднесеното барање не е 

во согласност со овој или други закони и други прописи донесени врз основа на нив; 

доколку предложените техники за изведба на дејноста во инсталацијата не се во 

согласност со прифатените најдобри достапни техники за соодветниот индустриски 

сектор на инсталацијата; и/или операторот не ги обезбеди потребните податоци на начин 

и во рокот определен во изјавата. Жалбата е можна во рок од 15 дена до Државна 

комисија за одлучување во управнна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен  .  

Б - Интегрирана еколошка дозвола  

4.28 Градоначалникот на општината и градоначалникот на Град Скопје се надлежен орган за 

издавање Б - интегрирани еколошки дозволи20 Општините и градот Скопје треба да 

имаат определено најмалку едно лице  во локалната администрација за секој 

индустриски сектор што постои на нивната соодветна територија, кое има восока стручна 

подготовка од областа на природните и на техничките науки. 

4.29 МЖСПП пропишува форма и дадени податоци потребни за издавање дозвола којашто 

се издава во рок од 60 дена од денот на приемот на апликацијата. Локалната власт мора 

да има регистар и да достави копија од барањето до МЖСПП. Доколку е потребна оцена 

                                                        
20 Според членот 123 од ЗЖС. 
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на влијанието врз животната средина, истата мора да се обезбеди пред да се достави 

барањето за дозволата. Доколку решението е издадено од градоначалникот на 

општината и градоначалникот на град Скопје, операторот има право да поднесе жалба 

во рок од 15 дена до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина, доколку решението е издадено од органанот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина, операторот има право да 

поднесе жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен однос во втор степен 

4.30 Спроведувањето и инспекцијата на ЗЖС ги врши Државниот инспекторат за животна 

средина преку државните инспектори за животна средина и инспекторите за заштита на 

природата. 

РАНЛИВОСТИ И ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО ЗАШТИТАТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

На почетокот од овој дел од извештајот ги презентираме општите ранливости и 

препораки поврзани со заштитата на животната средина во Северна Македонија. Потоа 

подетално ги прикажуваме de jure ранливостите (ранливости што се однесуваат на 

злоупотреба на дискреционите овластувања како што е дефинирано во самата 

регулатива) и de facto ранливостите (ранливости што се однесуваат на злоупотреба на 

дискреционите овластувања кога станува збор за спроведување на постапката). Исто 

така, нудиме и препораки. 

Во основниот текст на извештајот само ги споменуваме и наведуваме ранливостите од 

висок степен, а во Анексите на овој извештај е дадена целосната табела на членови кои 

се проверени за да се утврди дали содржат ризици за злоупотреба на дискреционите 

овластувања во самата регулатива и во спроведувањето на постапката. 

Општи ранливости и препораки 

4.31 Недостатокот на законски и подзаконски акти, недоволната прецизност на 

постојните законски и подзаконски акти, како и воспоставените услови за различна 

и несоодветна примена (спроведување) на истите, укажува на несоодветно 

ефикасен систем на внатрешни контроли што води до неточно и нецелосно 

утврдување на годишните надоместоци за лиценцирање и редовен надзор; не 
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постои внатрешно упатство за подетално дефинирање на начинот на пресметување 

на надоместокот според видот емисии. Поради тоа, постои и различен пристап на 

вработените во секторот/одделението одговорен за издавање дозволи при 

пресметувањето на овој дел од надоместокот, што влијае на висината на 

пресметката и доведува до нееднаков третман на операторите на инсталациите. 

4.32 Недоволен професионален развој, недостаток на стручно усовршување на 

вработените, несоодветна информатичка опрема и отсуство на софтверско 

решение укажуваат дека постои ризик од непостоење на потребните услови за 

ефикасно функционирање на одделот. 

4.33 Законот не дава прецизни дефиниции за која инсталација е потребно издавање А - 

интегрирана еколошка дозвола, а за која е потребно издавање Б - интегрирана 

еколошка дозвола. 

4.34 Не е прецизно утврдено дали за секој тип на емисија наведен во лиценците треба 

да се пресметува поединечен надоместок или се пресметува еднократен 

надоместок која ги покрива сите емисии од тој тип. 

4.35 Не е регулиран начинот и пресметката на годишниот надоместок во случај одредени 

елементи да се во функција само во одреден дел од годината. 

4.36 Не е формиран Национален информативен систем за животна средина - НИСЖС 

кој би ги содржел сите податоци што се наведени во Законот за животна средина, 

не се пропишани формата, условите и начинот на кој ќе се управува со таков систем, 

како и роковите за доставување податоци и информации. за состојбата на 

животната средина. 

4.37 Многу оператори не го запазиле законскиот рок за спроведување оперативни 

планови и премин од дозвола за усогласување со оперативен план до интегрирана 

еколошка дозвола, што влијае на квалитетот на животната средина и приходите на 

министерството. 

4.38 Кај некои од издадените дозволи не е наведен податок за површината на 

инсталацијата, а тој податок е потребен за правилно пресметување на годишниот 

надоместок. 
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4.39 Со објавените критериуми на јавните конкурси не се обезбедува доволна 

конкурентност и објективност во оценувањето и изборот на апликанти и 

проекти/програми за кои ќе се користат средствата. 

4.40 Нема целосен мониторинг и контрола за да се утврди дали средствата наменети за 

проектите се користат во согласност со склучените договори и дали постои ризик 

средствата да не се користат секогаш за поттикнување, зачувување, заштита и 

подобрување на животната средина. 

4.41 Државниот инспекторат за животна средина има фактори што го ограничуваат и 

влијаат на ефикасното извршување на законските надлежности на државните 

инспектори за инсталациите кои имаат влијание врз животната средина и нема 

доволно транспарентност и отчетност за инспекцискиот надзор и неговите 

резултати пред надлежното министерство и јавноста. 

4.42 Иако Министерството го надгледува издавањето на сите дозволи од типот Б, 

недостасува систематска комуникација и поддршка од централно до локално ниво 21 

Понатаму, рамката за национална политика се уште е во развој. Ниту еден документ 

усвоен на национално ниво не се однесува на Целите за одржлив развој. Се прават 

напори да се ажурира Националната стратегија за одржлив развој за 2010 година за 

периодот 2010-2030 година со вклучување на целите за одржлив развој во Стратегијата. 

Оценка за брз јаз беше подготвена во текот на 2016 година преку процес на консултации 

со повеќе засегнати страни, но таа ниту беше усвоена, ниту беше достапна за јавноста, 

министерствата и засегнатите страни. Земјата не направи конкретни напори да ги вклучи 

Целите за одржлив развој во документи за секторска политика22 

4.43 Северна Македонија следи многу од законодавството на ЕУ, особено во промовирањето 

на силни климатски активности и заштита на животната средина. Сепак, постојат некои 

области на кои се уште треба да им се посвети поголемо внимание, особено квалитетот 

на водата и воздухот, заштитата на природата, индустриското загадување, хемикалиите, 

управувањето со отпад, бучавата и цивилната заштита. Клучниот фокус за иднината би 

                                                        
21 https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE.CEP_.186.Eng_.pdf  
22 https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE.CEP_.186.Eng_.pdf  

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE.CEP_.186.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE.CEP_.186.Eng_.pdf
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бил подобрување на меѓусекторската координација и зголемување на финансиските 

средства за намалување на загадувањето на воздухот на локално и национално ниво; 

интегриран регионален систем за управување со отпад; имплементација на Парискиот 

договор. Постои континуиран дијалог со граѓанското општество и има некои напори и 

заложби за подобрување на пристапот до информации, учеството на јавноста и 

консултации при донесување одлуки.23 

4.44 Севкупната состојба на животната срдеина во Северна Македонија не е идеална, 

особено во однос на загадувањето на воздухот, водата и почвата. Јавната свест за 

климатските и еколошките прашања е минимална24. Последниот длабински извештај за 

состојбата на животната средина е подготвен во 2013 год.25. 

4.45 Во минатото, раководното тело имаше скандали во врска со високите државни 

службеници. Modus operandi беше употреба на врски за да се постигне „пријателски“ 

компании да добијат грантови од МЖСПП - главно раководно тело што дејствува на 

полето на заштитата на животната средина26 

4.46 Неодамна „валканиот“ скандал со нафта 27  ја погоди Македонија, бидејќи немаше 

доволно контрола во стандардите за увезени ресурси. Не само што недостасува 

соодветен менаџмент, туку постои и многу сложено законодавство (на пример, „Имаме 

социјален договор дека ни е потребен квалитетен амбиентален воздух како вредност и 

егзистенцијална потреба, и оваа позиција ја преточивме во Закон за квалитет на 

амбиентален воздух, усвоен во 2004. Во меѓувреме, законот беше предмет на четири 

амандмани и беше подетално разработен преку 21 правилник, 2 упатства, 4 декрети и 

список на зони и агломерации за квалитетот на амбиенталниот воздух ... “). Исто така, 

имаше проблем со истрагата на еден предмет и еден висок државен службеник28 беше 

отпуштен јавно: „Ова се инспектори кои ги ангажираат општините, градоначалниците и 

                                                        
23 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/north_macedonia_report_2020.pdf  
24 https://www.sida.se/en/sidas-international-work/north-macedonia  
25 Според извештајот на Европската агенција за животна средина: „Северна Македонија  – состојба на 

известување за животната средина“, https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/state-
of-the-environment-reporting/north-macedonia-state-of-the/view    
26 https://republika.mk/vesti/makedonija/ushte-eden-korupciski-skandal-na-dui-ministerstvoto-za-zivotna-sredina-
dodelilo-grantovi-na-zdruzenija-na-direktorot-na-upravata-za-животна-Средина/  
27 https://www.dw.com/mk/ 
28 https://www.slobodnaevropa.mk/a/31304259.html  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://www.sida.se/en/sidas-international-work/north-macedonia
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/state-of-the-environment-reporting/north-macedonia-state-of-the/view
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/state-of-the-environment-reporting/north-macedonia-state-of-the/view
https://republika.mk/vesti/makedonija/ushte-eden-korupciski-skandal-na-dui-ministerstvoto-za-zivotna-sredina-dodelilo-grantovi-na-zdruzenija-na-direktorot-na-upravata-za-животна-Средина/
https://republika.mk/vesti/makedonija/ushte-eden-korupciski-skandal-na-dui-ministerstvoto-za-zivotna-sredina-dodelilo-grantovi-na-zdruzenija-na-direktorot-na-upravata-za-животна-Средина/
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0/a-57698285
https://www.slobodnaevropa.mk/a/31304259.html
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можам да ви кажам дека околу 37 општини немаат овластен инспектор, така што имаме 

сериозен проблем со контролата на загадувачите кои се под надлежност на општините“.  

4.47 Исто така, се споменува „лобирање“ или блокади поврзани со меѓупартиски територии 

на влијание, донесувањето на новиот Закон за енергетска ефикасност постојано се 

одложува, со што би требало да се регулира формирањето Фонд за енергетска 

ефикасност29 

4.48 Важно е процедурите за стратегиско оценување на животната средина, 

оценувањето на животната средина (вклучувајќи прекугранични влијанија) и 

различните постапки за издавање дозволи да бидат транспарентни и да се 

објавуваат информациите. Постапките за учество на јавноста треба да имаат 

разумни временски рамки за различните фази, со што ќе се овозможи доволно 

време за јавноста да се подготви, за да може да има резултати од нејзиното учество. 

Културата на подобро учество на јавноста може да се иницира со проактивен 

пристап кон различните засегнати групи од јавности. Невладините организации 

обично земаат активна улога во овие постапки. Учеството на јавноста е од 

суштинско значење во процесот на формирање законодавни акти како превентивен 

механизам или усогласување/доведување во рамнотежа со другите интереси. 

4.49 Горенаведеното е особено важно кога се поставуваат различни прагови (за 

процедурата за ОВЖС или за одредена емисија) кога притисокот од некои моќни 

засегнати страни е поголем. 

4.50 Надлежните органи треба да бидат свесни за проблемот со финансиската зависност 

на експертите кои ја подготвуваат документацијата за оцена на животната средина. 

Треба да се изврши внимателен и критички преглед на документацијата и 

препораките на експертите од страна на надлежниот орган, за значајна и суштинска 

проценка. Јавната консултација за објавениот документ може да обезбеди некои 

корисни сознанија или аргументи. 

 

 

                                                        
29 https://www.dw.com/mk/  

https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0/a-57698285
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De jure и de facto ранливости и препораки 

4.51 На тема заштита на животната средина, идентификувавме неколку ранливости при 

процесот на проверка на Законот за животна средина на Република Северна 

Македонија. Прво, ранливост од висок степен е присутна во тековното постапување 

со Регистарот на „А“-интегрирани еколошки дозволи. Одделението за ИЕД има 

воспоставено регистри и друга евиденција во која се содржани податоци за 

издадените дозволи за ИЕД и дозволи за усогласување со оперативните планови 

за преноси и промени на дозволите, но тие не се водат според пропишаната форма, 

содржина и начин на водење евиденција. Ова резултира со тоа што голем број 

постоечки оператори вршат активности кои влијаат на животната средина без да 

обезбедат соодветна дозвола и се ослободени од обврската да плаќаат годишен 

надоместок за лиценца на подолг временски период. Се однесува и на ненавремено 

и несоодветно издавање и евидентирање на издадените дозволи, измени и преноси 

на овие дозволи и решенијата за надоместоци. Најважно е што тоа води и до 

нецелосни информации и неможност за редовно пресметување, следење и наплата 

на соодветен надоместок. 
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ЧЛЕН  ССОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК 
ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
109 и 
член 
140 

Регистар на 
интегрирана 
еколошка дозвола 

1) Органот на 
државната управа 
надлежен за 
работите од 
областа на 
животната средина 
воспоставува и 
одржува Регистар 
на А интегрирани 
еколошки дозволи. 

(2) Министерот кој 
раководи со органот 
на државната 
управа надлежен за 
работите од 
областа на 
животната средина 
ги пропишува 
формата, 
содржината и 
начинот на 
водењето на 
Регистарот од 
ставот (1) на овој 
член, како и начинот 
на доставувањето 
на податоците за 
упис во Регистарот 

Закон за 
животна 
средина 

Одделението за ИЕД 
има воспоставено 
регистри и друга 
евиденција што 
содржат податоци за 
издадени дозволи за 
ИЕД и дозволи за 
усогласување со 
оперативните планови 
за пренос и промена 
на дозволите, но тие 
не се водат според 
пропишаната форма, 
содржина и начин на 
водење евиденција. 
Ова резултира со тоа 
што голем број 
постоечки оператори 
вршат активности кои 
влијаат на животната 
средина без да 
обезбедат соодветна 
дозвола и се 
ослободени од 
обврската да плаќаат 
годишен надоместок 
за лиценца на подолг 
временски период. Се 
однесува и на 
ненавремено и 
несоодветно 
издавање и 
евидентирање на 
издадените 
одобренија, измени и 
преноси на тие 
одобренија и 
решенијата за 
надоместок. Тоа, исто 
така, доведува до 
нецелосни 
информации и 
неможност за редовно 
пресметување, 
следење и наплата на 
соодветниот 
надомест. 

 Висок ризик 

 

Препораки: Треба да се дејствува во две насоки: на формата и на содржината. Во 

однос на формата на податоците, првиот чекор би бил ревидирање на регистарот 

во однос на отстапување од пропишаната форма и водење на евиденцијата. Може 

да се толерираат некои помали отстапувања. На ниво на содржина, дозволите 
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треба да се оценуваат со проверка на усогласеноста со постојното законодавство. 

Во вториот чекор, надлежниот орган по службена должност треба да ја започне 

постапката за усогласување на дозволите со важечката законска регулатива. На 

организациско ниво, за ова дејствие потребни се дополнителни ресурси (независни 

експерти) и треба да се спроведе како „проект или акција“ во самиот надлежен 

орган. Паралелно со тоа, треба да се спроведат и некои активности за подобра 

регистрација во иднина. Треба да се дадат јасни упатства и/или обуки за 

одговорните јавни службеници - тие треба да бидат свесни дека ѝ служат на 

заедницата, за да има здрава животна средина. Регистарот треба да биде 

транспарентен и објавен (барем дозволата).  

4.52 Може да се идентификува помал ризик и на темата дозволи за усогласување со 

оперативните планови, кои се наменети како услов за продолжување или 

започнување со работа на инсталацијата, додека со тоа не се постигнат условите 

за издавање на интегрирана еколошка дозвола. За секоја инсталација посебно се 

одредува поединечен рок, според влијанието врз животната средина, видот на 

емисии и количината на испуштање, финансиската можност за реализација на 

оперативниот план и локацијата и техничката опрема потребна за оперативниот 

план. Државните инспектори и вработените во одделението за ИЕД вршат увид во 

инсталациите за утврдување на степенот на реализација на оперативните планови. 

Меѓутоа, во пракса не се почитува законскиот рок за пренос од дозвола за 

усогласување во Интегрирана еколошка дозвола, што влијае на остварените 

приходи на Министерството. Бидејќи давачките за ИЕД се повисоки од оние за 

дозволата за усогласување, многу оператори не го запазиле законскиот рок за 

спроведување на оперативните планови и преминот од дозвола за усогласување со 

оперативен план до интегрирана еколошка дозвола, што влијае на квалитетот на 

животната средина и приходите на министерството. 
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ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ РИЗИК 
ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Членови:  

134 -144 

XIV Дозволи за 
усогласување 
со оперативни 
планови 

 

Дозволи за 
усогласување 
со оперативни 
планови 

(1) Операторите 
на постојните 
инсталации, кои 
се определени 
од страна на 
Владата на 

Република 
Македонија 
согласно со 
членовите 95 
став (1) и 122 
став (2) од овој 
закон, се 

должни да 
обезбедат 
дозвола за 
усогласување 
со оперативен 
план како услов 
за 

продолжување, 
односно 
отпочнување на 
работата на 
инсталацијата, 
до исполнување 
на 

условите за 
добивање на 
интегрирана 
еколошка 
дозвола. 

 

Закон за 
животна 
средина 

Операторите што се 
дефинирани како 
постоечки 
инсталации, односно 
кои почнале со 
работа пред 1.7.2007 
година, треба да 
обезбедат дозвола за 
усогласување со 
оперативните 
планови како услов 
за продолжување, 
односно започнување 
со работа на 
инсталацијата до 
исполнување на 
условите за 
добивање ИЕД. За 
секоја инсталација 
посебно се одредува 
поединечен рок, 
според влијанието 
врз животната 
средина, емисиите и 
количината на 
испуштање, 
финансиската 
можност за 
реализација на 
оперативниот план, 
локацијата и 
техничката 
опременост на 
истата. Државните 
инспектори и 
вработените во 
одделението за ИЕД 
вршат увид во 
инсталациите за 
утврдување на 
степенот на 
реализација на 
оперативните 
планови. 

 Не се почитува 
законскиот рок за пренос 
на дозволата за 
усогласување со 
оперативните планови на 
интегрирана еколошка 
дозвола, тоа влијае на 
остварените приходи на 
Министерството 
(надоместоците за 
поседување ИЕД се 
повисоки од дозволата за 
усогласување). 

 

Препораки: очигледно е дека на операторите им е посветено одредено внимание со 

поединечно поставените рокови, што е важно за да им се овозможи усогласување. 

Меѓутоа, процесот треба да се финализира. Проблемот со непочитување на рокот 

е проблемот со недостигот на „контролни механизми“ – неизвршување на работните 

задачи од страна на инспекторите и јавните службеници. Периодично треба да има 

обуки за образование и да има јасни насоки од раководителите на овие органи или  
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одделенија. По истекот на рокот може да се каже дека објектот работи без дозвола, 

затоа треба да се затвори – инспекторите треба да реагираат. Самиот закон не може 

да го реши овој проблем, бидејќи проблемот е во неговото спроведување. Меѓутоа, 

ако проблемот е резултат на немање политичка волја да се реши (или понекогаш 

дури и спротивното - раководителот на одреден оддел очекува (или наложува) 

јавниот службеник да биде „толерантен“ во однос на роковите) - тогаш тоа е 

проблем на повисоко (политичко) ниво. Органите за заштита на животната средина 

треба да знаат дека оваа област е во нивна надлежност и дека тие се дел од 

државата што треба да ја штити животната средина и да ги застапува интересите 

на здравата животна средина наспроти другите државни интереси. 

4.53 На крајот, при пропишувањето на надоместоците за издавање „Б“ интегрирани 

еколошки дозволи, во Законот не е дефинирана одредба за донесување одлука, 

ниту пак е дефиниран рок за пресметување на надоместокот. Меѓутоа, во септември 

2019 година, министерот за животна средина донел Упатство за постапката за 

донесување решенија за надоместок и начинот на пресметување на надоместок за 

операторите кои вршат активности за кои се издаваат интегрирани еколошки 

дозволи. Покрај наведеното, во пракса, овие новоусвоени упатства не се 

проследени до општините во Република Северна Македонија, кои до денес сè уште 

ги користат старите и непрецизно дефинирани методи за издавање дозволи и 

пресметување на надоместоците. 
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ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ РИЗИК 
ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
129 

член 
142a,  

Надоместоци 

 

(1) 
Операторите 
на 
инсталациите 
се должни да 
плаќаат 
надоместок: 
- при 
поднесување 
на барање за 
добивање Б-
интегрирана 
еколошка 
дозвола, 
- при 
поднесување 
на барање за 
измена или 
пренос на Б-
интегрирана 
еколошка 
дозвола, 
- за 
поседување на 
Б-интегрирана 
еколошка 
дозвола, која 
се плаќа 
годишно и 
- за редовен 
надзор на 
инсталацијата, 
во согласност 
со условите во 
Б-
интегрираната 
еколошка 
дозвола. 

Закон за 
животна 
средина 

Иако членовите ја 
дефинираат обврската 
за плаќање 
надоместоци за Б ИЕД 
и дозволи за 
усогласување, не е 
дефинирана одредба 
за донесување одлука, 
ниту е дефиниран 
рокот за пресметување 
на надоместокот. 
Оттаму, некои од 
одлуките што ги носат 
министерот и 
градоначалниците се 
подготвуваат по повеќе 
од една година и има 
случаи кога 
истовремено се носат 
одлуки што се 
однесуваат на 2 години; 

 Во септември 2019 година, 
министерот за животна 
средина донесе Упатство 
за постапката за 
донесување на решенија 
за надоместок и начинот 
на пресметување на 
надоместок за 
операторите кои вршат 
активности за кои се 
издаваат интегрирани 
еколошки дозволи. 
Овластените лица од 
МЖСПП, за да се 
надминат некои нејаснотии 
во уредбата, од 2019 
година почнаа да го 
користат ова Упатство за 
пресметување на 
надоместоците при 
вршење пресметки на 
надоместоци за Б ИЕД и Б 
планови. Ова Упатство не 
е доставено до општините, 
што значи дека тие и 
натаму ги пресметуваат 
надоместоците според тоа 
како ги разбрале уредбите. 

 

Препораки: Како што беше споменато на крајот од претходните препораки, овој 

проблем укажува дека е важно подигнувањето на свеста за улогата на јавните 

службеници во државната администрација на национално и локално ниво. Треба да 

се испланираат програми за таква едукација за животната средина што се однесува 

на пошироки национални еколошки прашања, како на пример за некои конкретни 

инструменти (како ова Упатство) (преку некоја техничка помош на ЕУ или некој 

меѓународен проект). Меѓутоа, бидејќи овие одредби се однесуваат на 

спроведување на меѓународното начело „загадувачот плаќа“, треба да се постават 
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задолжителни правила - временска рамка и методологија за пресметување на 

надоместокот (како владина уредба) - затоа треба да се направат одредени измени 

во Законот за животна средина. Националната власт треба да го следи 

спроведувањето на овие правила на локално ниво. 
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5  П О С Т О Е Ч К А  С О С Т О Ј Б А  И  
П Р Е П О Р А К И  –  П Р О С Т О Р Н О  И  
У Р Б А Н О  П Л А Н И Р А Њ Е   

 

5.1 Просторното планирање е континуиран процес кој меѓусебно се координира на 

комплементарен начин. Исто така, треба да се координира со големиот број 

приоритети кои доаѓаат од различни области, особено економскиот и социјалниот 

развој и заштитата на животната средина. 

5.2 Системите на реформи за просторно планирање во Северна Македонија започнаа 

во раните 1990 -ти. Системот се уште се карактеризира со следното: сеуште не е 

доволно децентрализиран; законската рамка и подзаконските акти се уште не се 

пополнети или усогласени; и постапките честопати не се доволно транспарентни, 

додека учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки за 

урбанистичките планови е на незадоволително ниво. Покрај тоа, организациите на 

локалната власт не располагаат со значителни финансиски средства потребни за 

навремено и темелно спроведување на нивните одговорности во планирањето на 

просторот. 

5.3 Исто така, постои присуство на голем број нелегално изградени објекти и диви 

населби. Потребна е соодветна легализација за легализација и интеграција на тие 

населби и згради, заедно со адаптирани просторни планови, што во моментов е во 

процес на усвојување. 

НИВОА НА ВЛАСТ И НИВНИ ОДГОВОРНОСТИ  

5.4 Северна Македонија е унитарна земја во која административната организација е 

организирана на две нивоа на надлежност за планирање и управување - 

национално и локално. На национално ниво, надлежностите ги спроведуваат 

Министерството за животна средина и планирање на просторот, Агенцијата за 

планирање на просторот и Министерството за транспорт и врски. На локално ниво, 

надлежностите ги спроведуваат Град Скопје, и 84 општини. Градот Скопје е признат 
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дека има посебен статус и се состои од 10 општини (кои се дел од вкупниот број од 

84 општини). Покрај тоа, постојат 8 статистички региони само за планирање. Во 

рамките на општините може да се формираат локални (рурални) или урбани 

заедници. »Главна цел на локалните/урбаните заедници е да им овозможат на 

засегнатите жители да решаваат прашања, да заземаат ставови и да 

подготвуваат предлози за прашања од непосредна и секојдневна природа до 

општините.«30. 

5.5 Владата го усвојува рамковното законодавство што го структурира системот за 

просторно планирање. Ги спроведува повеќето работи поврзани со користењето на 

земјиштето преку Министерството за животна средина и просторно планирање 

преку својот Оддел за планирање на просторот, кој е одговорен за имплементација 

на просторни планови, го координира процесот на подготовка на просторни планови, 

ги издава условите за планирање на просторот, го надгледува спроведувањето на 

Просторниот план на Република Северна Македонија, подготвува извештаи и 

програми до Владата за спроведување на Просторниот план на Република Северна 

Македонија, воспоставува соработка со надлежните одделенија и единиците на 

локалната самоуправа за следење на спроведувањето на Просторен план на 

Република Северна Македонија, 31  Покрај Министерството за животна средина и 

просторно планирање, може да се консултираат и вклучат и други линиски 

министерства во изготвувањето на просторни планови. 

5.6 Кога станува збор за локално ниво, планирањето е одговорност на локалната 

самоуправа или општинскиот совет. Општините и градот Скопје имаат право да 

управуваат со просторниот развој во нивната надлежност, освен оние аспекти што 

се под директна контрола на националната влада. Тие усвојуваат општински 

планови за користење на земјиштето во согласност со националните упатства. 

                                                        
30 https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Macedonia.aspx  
31 https://www.moepp.gov.mk/?page_id=3512&lang=en;  

https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Macedonia.aspx
https://www.moepp.gov.mk/?page_id=3512&lang=en


„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

38 

ПРАВНА РАМКА  

5.7 Националното законодавство што го регулира националното законодавство што го 

регулира системот за просторно планирање на во Северна Македонија вклучува: 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање,  
 Закон за спроведување на просторниот план на Република Македонија,  

 Закон за град Скопје,  

 Закон за локална самоуправа,  

 Закон за градење.  
 

 
Применлив ратификуван документ претставува Виенската декларација за 

неформални населби во Југоисточна Европа. 

НИВОА НА ПЛАНИРАЊЕ И ПЛАНОВИ  

5.8 Северна Македонија работи со хиерархиски систем на изготвување планови. 

Плански документ на највисоко ниво е Просторниот план на Република Македонија 

кој дава насоки за намената, користењето, заштитата, организацијата, планирањето 

и управувањето со просторот во земјата. Просторниот план на регионот, 

Просторниот план на општината, општините во градот Скопје и градот 

Скопје, Просторниот план на област од посебен интерес за Република 

Македонија, државната урбанистичка планска документација и 

архитектонскиот урбанистички проект се дополнително изработени врз основа 

на Просторниот план на Република Македонија. 

5.9 Просторен план за област од посебен интерес се усвојува за области од особен 

интерес кои бараат посебен режим на употреба и заштита - национален парк или 

друга заштитена област, резервоари или извори на вода, област за експлоатација 

на минерални суровини, инфраструктурни коридори, постројки и системи за 

производство на енергија, мелиорација. Системи за обновување земјишта и други. 

5.10 Просторните планови се изработени од Агенцијата за просторно планирање 

формирана од Владата на Северна Македонија, по налог на Министерството за 

животна средина и просторно планирање. 

5.11 Урбанистичките планови се донесуваат на локално ниво и тоа: Генерален 

урбанистички план (ГУП), Детален урбанистички план (ДУП), Урбанистички план за 
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села (УПC), Урбанистички план надвор од населени места (УПННМ), Урбанистички 

план за градски кварт. Подготовката на ГУП, УПВ и УПННМ бара услови за 

планирање на просторот, кои се поврзани со просторниот план на Република 

Македонија. ДУП е подложен на извадок од ГУП на локално ниво. Урбанистичките 

планови на локално ниво се надлежност на општините; градот Скопје е одговорен 

само за ГУП -от за градот Скопје. 

5.12 Градоначалникот на општината формира комисија која дава мислење за нацрт-

плановите на локално ниво и дава предлози до градоначалникот за одобрување на 

локалната урбанистичка планска документација. Министерството за транспорт и 

врски (МТВ) дава одобрување за нацрт -урбанистичките планови на локално ниво 

што ги усвојува општинскиот совет. 

5.13 Процесот на урбанистичко планирање е управуван и контролиран од општините 

преку нивниот сектор или оддел за урбанистичко планирање. Техничката работа ја 

врши општинскиот персонал (општинска администрација) во секторот за 

урбанистичко планирање. Потребните анализи за планирање ги врши општината во 

согласност со законот. 

5.14 Во последните години, системот на планирање е подобрен, промените се направени 

со зајакнување на еколошката свест дека мора да се следат последиците од 

планираните активности врз животната средина или влијанието врз животната 

средина на пониско територијално ниво.32 

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА И УСВОЈУВАЊЕ ПЛАНОВИ  

5.15 Содржината на урбанистичките планови е пропишана со закон, што е законска 

обврска и мора да се примени. Доколку содржината не се применува, тогаш нема да 

се даде согласност/одобрување за планот. Плановите се донесуваат во две фази: 

1. Нацрт на урбанистички план и 2. Предлог на урбанистички план.  

5.16 Поведувањето постапка за донесување урбанистички планови е уредено со овој 

закон, а член 25 гласи: 

                                                        
32 Глобален извештај за конкурентност 2017–2018. 
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“(1) Постапката за донесување на генерален урбанистички план, детален 

урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон 

населено место, започнува со одобрување на планската програма на 

урбанистичкиот план од страна на надлежниот градоначалник на општина, 

на општина во градот Скопје или на градот Скопје. (2) Постапката за 

донесување на урбанистички план за подрачја и градби од државно значење 

започнува со одобрување на планската програма на урбанистичкиот план од 

страна на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен 

за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот. (3) За 

урбанистички план за подрачја и градби од државно значење и урбанистички 

план за вон населено место за сложени градби од локално значење за кои со 

закон е утврден јавниот интерес, што се прави за подрачја и градби што 

немаат градежна или урбанистичко планска историја, односно за простори 

кои за прв пат се уредуваат, планската програма се изработува врз основа на 

студија на оправданост што е уредена во посебен закон. Студијата на 

оправданост се изработува врз основа на истражувања, студии, елаборати и 

претпроектна документација, со кои се докажува општествената, 

еколошката, економската и друга оправданост на зафатот. (4) По 

отпочнувањето на постапката за донесување на урбанистички план, сите 

учесници во процесот на изработување, донесување и спроведување на 

урбанистичките планови се должни во вршењето на своите надлежности, 

должности и обврски и да ги почитуваат роковите што се пропишани за 

нивното извршување, со цел за обезбедување на континуираниот процес на 

планирањето и остварување на основните цели на системот на 

урбанистичкото планирање согласно со овој закон. (5) Доколку надлежните 

органи и субјекти со јавни овластувања што согласно со овој закон имаат 

обврска во процесот на изработување и донесување на урбанистичките 

планови да издадат решенија и други акти, истите не ги издадат во 

зададените рокови, се смета дека процесот на изработување и донесување 

на урбанистичкиот план може да продолжи како решението или актот да се 

издадени, а за евентуалните штети што можат да настанат со 

неиздавањето на актите во законскиот рок ќе бидат одговорни надлежните 

органи и субјекти што не ја извршиле својата законска обврска. 
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Неиздавањето на актите во законскиот рок се утврдува со записник со 

констатација од страна на донесувачот на планот, кој станува составен дел 

од планот наместо неиздадениот акт.” 

5.17 Имајќи го предвид членот 23 од овој закон, Урбанистичкиот план е во сила до 

донесување нов урбанистички план. Доколку целосно се укине решението за 

донесување урбанистички план, донесувачот на планот е должен да поведе 

постапка за изработка и донесување нов урбанистички план за истиот плански 

опфат според постапката од членот 21 на овој закон. Постапката за донесување нов 

урбанистички план е уредена во член 23 од ЗУП и е следната:  

“Одлуката за суспензија се донесува врз основа на стручен елаборат за 

суспензија на применувањето на урбанистичкиот план, негови делови или 

плански одредби, изработен од комисијата за урбанизам од членот 38 од овој 

закон, а по претходно добиено мислење од министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на уредување на просторот, кое се издава во рок од 15 работни дена по 

приемот на стручниот елаборат и барањето за мислење”. 

5.18 Согласно член 8, а во врска со одлуката од ставот (6) на овој член, не може да се 

донесе нов урбанистички план, освен ако доносителот на одлуката истовремено 

одлучи да поведе постапка за донесување нов урбанистички план или за 

изменување и дополнување на урбанистичкиот план од ставот (7) на овој член. 

Согласно истиот член, став (9) се уредуваат правните последици во случај на 

истекување на рокот регулиран со одредбата од ставот (7) во истиот член, како и 

неисполнувањето на условот од ставот (8) од овој член. Имено, суспендираниот 

урбанистички план, неговите делови или плански одредби продолжуваат да се 

спроведуваат, а штетите настанати со запирањето на планот како и 

неотстранувањето на недостатоците на урбанистичкиот план се на товар на 

единицата на локалната самоуправа. за урбанистички планови од локално значење 

и Владата на Република Северна Македонија за урбанистички планови од државно 

значење 

5.19 Законот за урбанистичко планирање во своите одредби, поточно во член 24 од 

Законот за урбанистичко планирање, предвидува донесување Правилник за 

урбанистичко планирање, со кој се пропишуваат стандардите и нормите за 

урбанистичко планирање и се дефинираат начелата, принципите и методите. за 
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рационално планирање на одржливи населби и згради, уредување и користење на 

просторот, методите и техниките на урбанистичкото планирање, правното дејство 

на планските одредби, системот на класи на намени, како и сите заштитни или 

генеративни стандарди кои обезбедуваат исполнување на целите и начелата на 

урбанистичкото планирање уредени со овој закон. 

5.20 При изготвување, донесување и спроведување урбанистички планови и 

урбанистички проекти, задолжителен е Правилникот за урбанистичко планирање. 

Правилникот за урбанистичко планирање го пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот, по стручна расправа. 

5.21 Надлежните органи и субјекти со јавни овластувања што согласно со овој закон 

имаат обврска во процесот на изработка и донесување урбанистички планови да 

издадат решенија и други акти. Се смета дека процесот на изработување и 

донесување урбанистички план може да продолжи како решението или актот да се 

издадени, а за евентуалните штети што можат да настанат со неиздавањето на 

актите во законскиот рок ќе бидат одговорни надлежните органи и субјектите што не 

ја исполниле својата законска обврска. Неиздавањето на актите во законскиот рок 

се утврдува со извештај со записник со констатација од страна на донесувачот на 

планот, кој станува составен дел на планот наместо неиздадениот акт, како што е 

наведено во член 25 став (5). 

5.22 Имајќи го предвид членот 55, за спроведување на урбанистичките планови се 

применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка, доколку со овој 

закон поинаку не е определено. За реализација на урбанистичките планови, 

согласно член 56 од овој закон, потребно е да се поседува следнава документација: 

Урбанистички проект и Урбанистички проект со план за парцелација. За 

усогласување на планско-проектните и проектните документации со урбанистичките 

планови во процесот на нивна реализација, надлежните органи издаваат: 1. извод 

од урбанистички план и 2. потврда за урбанистичка усогласеност. Понатаму, овој 

член детално ги уредува постапките и фазите низ кои се спроведува урбанистичкото 

планирање. 

5.23 Со членот 69 е уреден делот што се однесува на одземање на лиценцата и 

овластувањето, односно органот на државната управа надлежен за вршење на 



„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

43 

работите од областа на уредувањето на просторот е овластен и има овластување 

да ја одземе лиценцата за изработка на урбанистички планови доколку: 1. правното 

лице престанало да постои; 2. правното лице престанало да ги исполнува условите 

за добивање лиценца од членот 68 став (2) од овој закон и 3. правното лице 

изработило или ревидирало урбанистички план односно урбанистички проект 

спротивно на овој закон и прописите донесени врз основа на него. 

5.24 Со ставот (2) од истиот член се уредени случаите кога се одзема лиценца, а 

одземањето е по службена должност во случајот од ставот (1) точките 1 и 2 на овој 

член, а во случајот од ставот (1) точка 3 на овој член, лиценцата се одзема врз 

основа на предлог на органот кој врши надзор над законитоста на изработувањето 

и донесувањето на урбанистичките планови со решение на органот надлежен за 

вршење на инспекцискиот надзор. Против решението за одземање на лиценцата 

може да се поведе управен спор пред надлежниот суд. Правното лице чија лиценца 

е одземена, должно е да му ја врати на органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, во рок од осум дена 

од правосилноста на решението за одземање на лиценцата. како што е наведено 

во член 69 став (4). 

5.25 По донесувањето на решението за одземање на лиценцата во случајот од ставот 

(1) точка 3 на овој член, органот од ставот (2) на овој член е должен да поднесе 

предлог до Комората за одземање на овластувањето за изработување на 

урбанистички планови на физичкото лице кој е носител на овластувањето и 

потписник на урбанистички план, односно урбанистички проект изработен или 

ревидиран спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 

на член 69 став (5). 

5.26 Кога решението за одземање на лиценцата ќе стане правосилно, Комората ќе го 

одземе овластувањето за изработување на урбанистички планови од денот кога 

решението за одземање на лиценцата станало правосилно, како што е наведено во 

член 69 став (6). Против решението за одземање на овластувањето може да се 

изјави жалба до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредувањето на просторот во рок од 15 дена од приемот на решението, 

согласно член 69 став (7). 
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5.27 Доколку на физичкото лице му се одземе овластувањето, тоа лице е должно да го 

врати во Комората, во рок од осум дена од правосилноста на решението за 

одземање на овластување. Правното лице чија лиценца е одземена и физичкото 

лице чие овластување е одземено, не може да добие лиценца односно овластување 

предвидени со овој закон, во рок од 18 месеци од денот на правосилноста на 

решението за одземање. Одговорно лице во правното лице чија лиценца е 

одземена не може да основа друго правно лице за изработување и стручна ревизија 

на урбанистички планови, во рок од 18 месеци од правосилноста на решението за 

одземање на лиценцата, како што е наведено во член 69. ставовите (8) и (9). 

5.28 Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

уредувањето на просторот води регистар на издадените и одземените лиценци, а 

Комората води регистар за издадените и одземените овластувања, кој 

задолжително се ажурира и објавува на веб-страницата на Комората, како што е 

наведено во член 69 став (10). 

5.29 Правосилното решение за одземање на лиценца се евидентира во регистарот на 

издадени и одземени лиценци и се објавува на веб страницата на органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите на уредувањето на просторот, 

а правосилното решение за одземање на овластување се евидентира во регистар 

за издадените и одземените овластувања и се објавува на веб страницата на 

Комората. Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

уредувањето на просторот, правосилното решение за одземање на лиценцата го 

доставува до Централниот регистар на Република Северна Македонија заради 

евидентирање на забраната од ставот (9) од овој член како што е наведено во член 

69 став (11). 

5.30 Условите за начинот на издавање и одземање на лиценцата и овластувањето, 

формата и содржината на образецот на лиценцата, овластувањето и уверението за 

положен стручен испит, висината на надоместокот за издавање на лиценците и 

овластувањето според административно-технички и организациони активности 

потребни за нивно издавање, како и формата, содржината и начинот на водењето 

на регистрите односно имениците ги пропишува министерот кој раководи со органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите на уредувањето на 

просторот, како што е наведено во член 69 став (12). Понатаму, за изработка на 
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урбанистички планови, правното лице со лиценца може да изработува: 1. 

урбанистички планови; 2. урбанистички проекти и 3. други стручни работи од 

областа на урбанистичкото планирање, уредени со овој закон, како што е уредено 

во член 70 став 1 од Законот за урбанистичко планирање. Имајќи го предвид ставот 

3 на овој член, правно лице кое ги исполнува условите пропишани во овој закон за 

вршење ревизија на урбанистички планови и урбанистички проекти според овој 

закон може да изработува: 1. стручна ревизија на урбанистички планови и 2. стручна 

ревизија на урбанистички проекти. 

5.31 Имајќи го предвид членот 71, овластениот архитект урбанист за изработување на 

урбанистички планови стручните работи на урбанистичко планирање може да ги 

врши во: 

 правно лице регистрирано за вршење на соодветната дејност, кое поседува лиценца 

согласно овој закон; 

 Јавна установа за урбанизам; 

 Агенцијата за планирање на просторот; 

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

5.32 Агенцијата за планирање на просторот ја спроведува политиката на просторно 

планирање и други слични уредувања во Република Северна Македонија. 

Агенцијата е правно лице со јавни овластувања, права, обврски и одговорности 

утврдени со закон и со Статутот на Агенцијата, член 73 ставови (1) и (2). Работата 

на Агенцијата е уредена во ставот (4) на овој член и се заснова на следните начела: 

стручност, професионалност, транспарентност и одговорност во работењето и 

постигнатите резултати. 

5.33 Надлежностите на Агенцијата се уредуваат согласно член 74 и тоа: 1. Агенцијата 

изработува Просторен план на Република Северна Македонија; 2. Го спроведува и 

разработува Просторниот план со изработување просторни планови на региони, 

просторни планови на подрачја од посебен интерес и просторни планови на 

општините, општините во градот Скопје и градот Скопје; 3. Го следи 

спроведувањето на Просторниот план; 4. Изработува услови за планирање на 

просторот; односно се што е предвидено во член 74. 
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5.34 Од друга страна, Агенцијата за просторно планирање има Управен одбор и 

директор, а со неа раководи Управен одбор кој е составен од седум члена. 

Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на 

Република Северна Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот 

на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето 

на просторот, наведено во член 76 ставови (1), (2) и (3). 

5.35 Членовите на Управниот одбор ги именува одговорното министерство и генерално 

се поделени на: двајца претставници од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, двајца претставници 

од вработените во Агенцијата и еден надворешен член, нивниот мандатот е четири 

години, со можност за реизбор, како што е наведено во член 76 ставови (4) и (5). Со 

агенцијата раководи директор, а неговите овластувања се наведени во Законот за 

урбанистичко планирање, поточно во член 78. 

 

НАДЗОР 

5.36 Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз 

основа на него врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на уредувањето на просторот. Постојат три вида овластени надзорни 

органи: инспекциски надзор, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и 

државен урбанистички инспектор, како што е наведено во член 82. 

5.37 При вршење на инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите 

донесени врз основа на него, ќе се применуваат одредбите од овој закон како и 

одредбите од Законот за инспекциски надзор, наведени во член 83 став (1). 

5.38 Инспекциски надзор се врши на постапките за донесување и спроведување на 

урбанистичките планови и урбанистичките проекти од овој закон во електронска 

форма преку информацискиот систем е-урбанизам и во аналогна односно хартиена 

форма, додека работите на инспекцискиот надзор над примената на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него ги врши Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам, како што е наведено во член 83 ставови (2) и (3). Додека 

работите на инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите 
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Инспекторатот ги врши преку државни урбанистички инспектори, како што е 

наведено во член 83 став (4).  

 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

5.39 Согласно член 84 од ЗУП е регулирано дека го опфаќа предметот на инспекцискиот 

надзор, додека според член 86, законот исцрпно ги набројува условите под кои се 

врши инспекцискиот надзор и тоа: 

 

(1) Доколку при инспекцискиот надзор во постапките за спроведување на 

урбанистичките планови од членовите 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63 од овој закон, 

како и постапката за издавање на потврда за урбанистичка усогласеност од 

членот 64 од овој закон, инспекторот со пријава за констатираната состојба 

констатирал повреда на одредбите од овој закон во предметот на 

инспекцискиот надзор, е должен да донесе решение со кое го поништува актот 

со содржина спротивна на одредбите на овој закон или кој се води во постапка 

спротивна на овој закон и прописите донесени врз основа на него. 

(2) Против решението на инспекторот од ставот (1) на овој член може да се 

поднесе жалба до надлежниот орган кој одлучува во втор степен. 

(3) Доколку решението за поништување од ставот (1) на овој член стане 

правосилно, инспекторот е должен да го извести градоначалникот на 

општината, општината во градот Скопје и Град Скопје, органот на државна 

управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на 

просторот, со укажување на прекршување на законот и прописите донесени врз 

основа на него. 

(4) Доколку основ за поништување на актите кои се предмет на инспекцискиот 

надзор биле урбанистички проект, односно идејното решение што е составен 

дел на урбанистичкиот проект, за кои е утврдено дека се изработени спротивно 

на овој закон и прописите донесени врз основа на него, инспекторот е должен до 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот да поднесе предлог за одземање на лиценцата на 
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правното лице кое го изработило урбанистичкиот проект односно идејниот 

проект, како и на лиценцата на правното лице кое го изготвило извештајот за 

стручна ревизија на урбанистичкиот проект, а до Комората на овластени 

архитекти и овластени инженери да достави предлог за одземање на 

овластувањето на физичкото лице кое е потписник. на урбанистичкиот проект 

односно идејниот проект или стручната ревизија на урбанистичкиот проект. 

 

5.40 Надзор над законитоста на работата на органите на општината, општините во 

градот Скопје и градот Скопје, во процесот на изработување, донесување и 

спроведување на урбанистичките планови врши органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, како што 

е наведено во 87 став 1 од ЗУП. 

 

5.41 Согласно член 87 став (2) инспекцискиот надзор над спроведувањето на 

одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него опфаќа: 

 законитоста на содржината на урбанистичките планови; 

 исполнувањето на стандардите и нормативите од областа на урбанистичкото 

планирање пропишани со овој закон; 

 законитоста на постапките при подготовката, донесувањето и спроведувањето 

на урбанистичките планови и 

 законитоста на работата на органите на општините, општините во градот Скопје 

и градот Скопје. 

 

5.42 Од друга страна, имајќи го предвид истиот член став (3), органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот 

надзорот над работите од ставот (2) на овој член, го врши со увид во предметот. 

преку информацискиот систем е-урбанизам и преку согласноста на предлог-планот 

од членот 51 на овој закон. 

Имајќи го предвид ставот (4) при вршењето на надзорот органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот ги врши и 

следниве работи: 
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 дава препораки и укажувања за доследно спроведување на надлежностите на 

општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за работите кои се предмет 

на надзор; 

 укажува на органите на општините, општините во градот Скопје и органите на градот 

Скопје за пречекорување на нивните надлежности утврдени со овој закон и друг 

пропис донесен врз основа на овој закон и предлага соодветни мерки за 

надминување на таа состојба; 

 укажува на одредени материјални и процедурални недостатоци во работата на 

општините, општините во градот Скопје и органите на градот Скопје, кои би можеле 

да го оневозможат вршењето на работите утврдени со овој закон, а кои се од јавен 

интерес; 

 поднесува иницијативи и предлози до органите на општините, општините во градот 

Скопје, до органите на градот Скопје, доколку констатира неспроведување на овој 

закон и 

 до надлежниот инспектор од членот 83 на овој закон, поднесува барање за 

поведување прекршочна постапка против органите и субјектите со јавни 

овластувања, правни и физички лица учесници во процесот на изработување, 

донесување и спроведување на урбанистички планови кои работеле спротивно на 

одредбите на овој закон. 

 

Прекршочните одредби се уредени во глава 8 од овој закон. 
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ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  

5.43 Урбанистичките планови се изработени од лиценцирана компанија. Лиценците ги 

издава Министерството за животна средина и просторно планирање доколку 

компанијата ги исполнува следниве услови: 1.) има вработено најмалку 3 

дипломирани архитектонски инженери, од кои 1 има дозвола за изработка на 

урбанистички планови; 2.) техничкиот и комуналниот инфраструктурен дел го 

изработуваат лица со соодветно високо образование во областа на техничкото 

инженерство, со најмалку 5 години работно искуство и соодветна дозвола и 3.) 

дипломиран инженер-архитект кој има дозвола да ги извршува овие работи и ја 

потпишува во име на компанијата планската документација. 

Според член 18: 

„(4) За да добие дозвола од ставот (3) на овој Член, лицето треба да има 3 

години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање, 3 

препораки од областа на урбанистичкото планирање. Дозвола може да добие 

и лице кое има 5 години работно искуство во донесување, имплементација или 

надзор на планови и ги знае законите, прописите и стандардите релевантни 

за урбанистичко планирање и уредување. Дозвола може да добие и лице со 

научно звање од областа на урбанистичкото планирање, со 2 препораки од 

областа на урбанистичкото планирање и ги знае законите, прописите и 

стандардите релевантни за урбанистичкото планирање“. 

 

5.44 Субјектот што сака да добие лиценца го поднесува барањето до Министерството за 

животна средина и просторно планирање, а барањето за дозвола од ставот (3) на 

член 18 го доставува до Комората на овластени архитекти и овластени инженери 

(во натамошниот текст: Комората ). Дозволата ја издава Комората по предлог на 

Комисијата формирана од Комората. Комисијата се состои од претседател и 4 члена 

кои се членови на Одделот за планирање на Комората и кои имаат најмалку 5 

години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање. 

5.45 По барање за добивање лиценца, односно дозвола, надлежниот орган е должен да 

издаде лиценца, односно да дозволи или да донесе решение за одбивање на 

барањето за издавање лиценца, односно дозвола во рок од 30 дена. Субјектот може 

да поднесе жалба против одлуката за одбивање на издавање лиценца, односно 
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дозвола до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка за 

вработување, а второстепено до Владата.  

Лиценцата се издава за период од 10 години, а дозволата за неопределено време 

5.46 Министерството за животна средина и просторно планирање може да ја одземе 

лиценцата пред истекот на рокот или да одлучи да не ја обнови лиценцата пред 

истекот на рокот, доколку утврди дека правното лице не ги исполнува условите за 

добивање лиценца утврдени со закон, доколку изготвува урбанистички план, 

урбанистичка планска документација и инфраструктурен проект спротивно на 

одредбите на законот, доколку подготви стручна ревизија спротивна на одредбите 

на законот и доколку правното лице престанало да постои. Лиценцата за изработка 

на урбанистички планови може да се одземе по службена должност или врз основа 

на предлог на надлежен урбанистички инспектор со одлука на министерот, од денот 

кога решението за одземање на лиценца станало правосилно. 

5.47 Истата постапка е кога станува збор за дозвола. Комората може да ја одземе 

дозволата од истите причини како што е наведено во претходниот став. Дозволата 

се одзема по службена должност или врз основа на предлог на надлежен 

урбанистички инспектор, со одлука на претседателот на Комората од денот кога 

решението за одземање на дозволата станало правосилно. 

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЈА ИЛИ НЕРЕАГИРАЊЕ  

5.48 Против решенијата за одземање лиценца или дозвола не може да се поднесе 

жалба, но тужбата е дозволена пред управниот суд во рок од 30 дена од денот на 

приемот на решението. 

5.49 Доколку лиценцата или дозволата не е издадена или не се донесе одлука за 

одбивање на барањето за издавање лиценца или дозвола од надлежните органи во 

предвидениот рок (30 дена), барателот може да го извести Државниот управен 

инспекторат во рок од 5 работни дена, која потоа е должен во рок од 10 дена да 

изврши увид во постапката, како и да побара од министерот или претседателот на 

Комората да одлучи во рок од десет дена по поднесеното барање. Во случај да не 

го сторат тоа, инспекторот поведува прекршочна постапка предвидена со Законот 

за административна инспекција. 
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5.50 Од друга страна, доколку инспекторот не постапи по известувањето од барателот, 

тој има право во рок од пет работни дена да поднесе приговор до Државниот 

управен инспекторат.  

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ  

5.51 Инфраструктурните проекти содржат техничко решение за инфраструктурата со 

сите нејзини елементи во текстуален дел и графички прилози. Тие мора да бидат во 

согласност со просторниот план, условите за просторно планирање, извадок од 

урбанистичките планови, извадок од државната урбанистичка планска 

документација или извод од локалната урбанистичка планска документација. Исто 

така, мора да содржи студија за евалуација на влијанието на проектот врз животната 

средина, односно извештај за заштита на животната средина одобрен од надлежен 

орган и мора да биде подготвено од правно лице коешто има лиценца за изработка 

на урбанистички планови или правно лице коешто има лиценца за изработка на 

проектна документација, којашто потоа се оценува од експерти. 

5.52 Инфраструктурните проекти од прва категорија се поднесуваат за одобрување до 

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за 

градење, додека инфраструктурни проекти од втора категорија се поднесуваат за 

одобрување до општината согласно Законот за градење на општината, и 

инфраструктурата проектите на подрачјето на Град Скопје се доставуваат до Град 

Скопје за одобрување. 

5.53 Пред да биде одобрен, предлогот за инфраструктурен проект треба да се достави 

до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со цел да се 

добие согласност за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно 

земјиште, доколку проектот вклучува ново земјоделско земјиште и да се утврди дали 

проектот е во согласност со стандардите за проектирање и стандарди и норми за 

урбанистичко планирање, по што проектот се одобрува или одбива во рок од 15 

дена од денот на приемот на барањето. По одобрување, копија од 

инфраструктурниот проект се доставува до Агенцијата за катастар. 
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РАНЛИВОСТИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРОСТОРНОТО 

ПЛАНИРАЊЕ  

Во овој дел од извештајот, прво ги презентираме општите ранливости и препораки во 

однос на урбаното и просторното планирање во Северна Македонија. Потоа подетално 

ги прикажуваме de jure ранливостите (ранливостите за злоупотреба на дискреционите 

овластувања како што е дефинирано во самата регулатива) и de facto ранливостите 

(ранливостите за злоупотреба на дискреционите овластувања кога станува збор за 

спроведување на постапката). Нудиме и препораки. 

Во телото на извештајот само ги споменуваме и наведуваме ранливостите од висок 

степен, но во Анекс на овој извештај ја вклучуваме целосната табела на членови кои се 

проверени за ризици за злоупотреба на дискреционите овластувања во самата 

регулатива и во спроведувањето на постапката. 

Општи ранливости во областа на урбаното и просторното планирање и 
препораки 
 

5.54 Просторното планирање е долг процес кој подразбира подготовки, креирање, 

усвојување и имплементација на планови, како и следење и контрола. Планирањето 

има регулаторна и развојна функција. Просторното планирање е регулирано со 

закон, во согласност со правниот систем на Северна Македонија и нивото на 

пренесени надлежности од централните до локалните власти. Нецелосниот пренос 

на надлежности односно делумно пренесување на надлежностите и чести измени 

на закони и подзаконски акти, резултираат со создавање проблеми кога правото се 

применува. 

5.55 Честите измени и дополнувања на законската регулатива создаваат конфузија. 

Особено во делот на просторното планирање каде што нема потреба од чести 

промени. Како што споменавме, просторните планови се долгорочни документи и 

важно е да се имаат јасни правила и засегнатите страни да ги знаат своите улоги за 

времетраењето на планскиот период. Во спротивно, може да дојде до ситуација во 

која, за време на важење на еден план, да се случат две или повеќе измени на 

законската регулатива и конфузната ситуација да создаде повисока ранливост во 

однос на корупција. До одреден степен, потребно е да се приспособи просторното 
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планирање на дигитализацијата, но промената на концептите треба да се спроведе 

со внимателно обмислување.  

5.56 Учеството на јавноста е регулирано со закон, но не се применува многу добро во 

праксата. Јавноста не е информирана пред да започне процесот. Првата 

информација е дадена кога ќе се донесе програмата за изработка на урбанистички 

план. Јавноста малку е информирана и има слаб интерес од граѓаните. Граѓаните 

не се доволно информирани за важноста на плановите. Тие дејствуваат само кога 

се лично заинтересирани за одредени згради. Меѓутоа, дотогаш често е предоцна. 

За да учествува јавноста, учеството треба да биде значајно. Луѓето се вклучуваат 

во јавната консултација со очекување дека нивните аргументи ќе бидат слушнати 

(не мора да се прифатат, но барем да се разгледаат). За да има значајни процеси 

за учество на јавноста треба да има доволно капацитети и знаење на страната на 

јавната администрација за нивно спроведување. Потоа, треба да има доволно 

време јавноста да одговори - 10 дена е прекраток период, треба да има најмалку 30 

дена и треба да се исполнат другите барања во согласност со член 7 од Архуската 

конвенција. Освен тоа, ситуацијата би можела да се подобри со зајакнување на 

дигиталното учество – во наредните години може да очекуваме сите просторни 

планови да бидат дигитални. За проактивно учество на јавноста може да се користат 

некои упатства од ОЕЦД. 33  Сите чинители и инвеститори треба да бидат 

заинтересирани да видат какви потенцијални конфликти постојат и процесот на 

планирање на просторот е вистинското место за нивно идентификување. Во 

спротивно, игнорираниот конфликт може да се појави подоцна (во постапката за 

одобрение за градба) и да се префрли во судовите. Иако учеството на јавноста е 

регулирано со закон, сепак се неопходни одредени подобрувања во праксата. 

Граѓаните треба да бидат информирани за нивното можно вклучување во процесот 

на планирање. Учеството на јавноста треба да се подобри, па дури и да се направи 

задолжително за почетната фаза од процесот на планирање. Ова би 

соодветствувало со барањето од Архуската конвенција за вклучување на јавноста 

во раната фаза на донесувањето одлуки, кога сите опции сè уште се отворени. 

                                                        
33 https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation.htm.  

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation.htm
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5.57 Не постои законска регулатива за легализација/формализација на нелегализирани 

населби и дивоградби. Во моментов се подготвува законот за легализација. 

Постоечката законска регулатива ги смета населбите и објектите како дивоградби. 

Според сегашната законска регулатива, тие не можат да се легализираат, туку само 

како такви да се внесат во плановите. Градежниот инспекторат е надлежен за нив. 

Решението треба да се креира со внимателно размислување – можната 

легализација треба да постави одредена постапка за „легализација“ (а подоцна да 

влезе во просторниот план) имајќи предвид дека оние кои започнале изградба на 

дивоградби на крајот не се во иста положба како оние. кои ги почитувале сите 

процедури и правила. 

5.58 Бидејќи просторното планирање е процес каде се среќаваат различни интереси и 

треба да се усогласат за одржливо планирање на просторот, корисни се некои 

инструменти за усогласување на овие интереси - како што е медијацијата. 

5.59 За поздравување е Агенцијата за просторно планирање, формирана како тело на 

владино ниво бидејќи просторното планирање е процес „поместен“ над секторите – 

тоа е процес за усогласување на различните интереси во одржливото планирање. 

Од друга страна, пак, пожелно е МЖСПП да има посилна улога. Тоа е соодветен 

надлежен орган кој ја надгледува законитоста на процесот и истовремено е 

надлежен за еколошките аспекти. Се чини дека не е соодветно Министерството за 

транспорт и врски да дава одобрение на нацрт-урбанистичките планови на локално 

ниво. 

5.60 Политиката за заштита на животната средина не е соодветно земена предвид во 

процесот на планирање. Барем на ниво на информации кои се јавно достапни за 

сите засегнати страни, треба да има јасни информации кога и како постапката за 

СОЖС е интегрирана во процесот на планирање на просторот. Тоа е средство кое 

го усогласува просторниот план со правилата за заштита на животната средина, 

обезбедува усогласеност на содржината на плановите со строгите еколошки 

политики и овозможува одржливост. За јасност на процесот на планирање, ова 

треба да се интегрира и во Законот за урбанистичко планирање. Јасни информации 

за тоа кога и како ќе биде објавен извештајот за оцена на животната средина и сите 

информации за учеството на јавноста. 
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5.61 Треба да се пренесат повеќе обврски во однос на планирањето на единиците на 

локалната самоуправа. За локалното просторно/урбанистичко планирање, од 

суштинско значење е да постојат контролни механизми за спроведување на 

локалниот просторен план, а спроведувањето (не само преку процедурата за 

градежна дозвола, туку општо) да биде поставено – како ефикасен општински 

инспекторат. 

5.62 Не е јасно како планирањето на голема инфраструктура (енергија, 

водоснабдување...) се одразува на просторното планирање на локално ниво. 

 

De jure и de facto ранливости и препораки 

 

5.63 Кога станува збор за целите и начелата на урбанистичкото планирање, не е јасно 

дефинирано ниту пак се дадени насоки за тоа како генерален урбанистички план за 

град чиј плански опфат зафаќа површина до 400 хектари или повеќе од 400 хектари 

треба да се изработи за целиот плански опфат и да биде составен дел на 

генералниот урбанистички план. 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
12 

(1) Генерален 
урбанистички план за 
град чијшто плански 
опфат е со површина 
до 400 хектари, покрај 
содржините од 
генералното 
планирање од член 11 
ставови (2), (3) и (5) од 
овој закон, може за 
целиот плански опфат 
да биде разработен по 
форма и содржина и 
како детален 
урбанистички план од 
членот 13 од овој 
закон, кој ќе биде 
составен дел на 
генералниот 
урбанистички план. 
(2) Генерален 
урбанистички план за 
град чијшто плански 
опфат е со површина 
поголема од 400 
хектари, покрај 
содржините од 

 Членот го содржи 
зборот „може...да“ 
нудејќи избор во 
ставовите 1 и 2. 
Не содржи 
разумни насоки за 
тоа како 
градоначалникот 
ќе избере еден 
избор. 

Дискреционо 
овластување 
без дадени 
насоки 
 

Може да влијае на 
буџетот на 
единиците на 
локалната 
самоуправа 
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генералното 
планирање од член 11 
ставови (2), (3) и (5) од 
овој закон, може за дел 
од планскиот опфат во 
големина помала  од 
400 хектари што 
соодветствува на 
плански опфат на 
детален урбанистички 
план и претставува 
урбанистичка целина 
да биде разработен по 
форма и содржина и 
како детален 
урбанистички план од 
членот 13 од овој 
закон, кој ќе биде 
составен дел на 
генералниот 
урбанистички план. 

 

Препораки: да се измени членот, за да се појасни Генералниот урбанистички план 

(ГУП) и Деталниот урбанистички план (ДУП) во однос на овие 400 ха. Не е јасно за 

каква цел служи оваа бројка. Од друга страна, кога нешто се дефинира со бројката, 

тогаш постои можност за избегнување одредена обврска (со површина од 399 ха) и 

тогаш институтот не служи за својата намена. Предлагаме да се избегнува 

дефинирање планови со хектари. 

5.64 Кога станува збор за планскиот период за урбанистичките планови и роковите за 

изработка на анализата, идентификувавме неколку ранливости. Во случаите кога 

постапката трае подолго од првичниот рок за донесување урбанистички план, во 

регулативата не се споменуваат никакви одговорности кога всушност не се 

испочитувани роковите за изработка и донесување на урбанистички план. Ова 

претставува висок ризик поради фактот што продолжувањето на периодот на 

усвојување за дополнителни 12 месеци го зголемува ризикот за буџетот на 

релевантниот орган. Исто така, не се споменуваат одговорности за можни штети кои 

можат да бидат поврзани со суспендирање урбанистички план.  

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
22 

(4) Во текот на 
пропишаниот плански 
период, донесувачот 
на планот еднаш 
годишно, при 
подготвувањето на 
годишната програма 

 66(4) 
Извештајот за 
состојбата во 
областа го 
подготвува 
Комисијата за 
урбанизам во 
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за изработување на 
урбанистички 
планови од членот 40 
од овој закон, го 
анализира начинот на 
спроведување на 
плановите со цел да 
се утврди 
евентуалната 
потреба од нивно 
изменување и 
дополнување. 

соработка со 
сите правни 
лица кои ги 
исполнуваат 
условите за 
вршење 
стручни работи 
од областа на 
урбанизмот, а 
го донесува 
Советот на 
општината. 
општината во 
градот Скопје и 
градот Скопје. 

Член 
22 

(6) Рок за 
изработка на 
анализата од ставот 
(5) на овој член, врз 
основа на која треба 
да се одлучи за 
донесување на нов 
план со нов плански 
период е 18 месеци 
за случаите од став 
(8) алинејата 1 од 
овој член и 36 месеци 
за случаите од ставот 
(8) алинеите 2 и 3 од 
овој член, пред 
завршувањето на 
планскиот период. 
(8) Постапката за 
изработување и 
донесување на 
урбанистички план по 
правило треба да 
заврши со 
донесување на 
планот: 
- најдоцна до 18 
месеци од 
отпочнувањето на 
постапката за 
изработување и 
донесување на 
урбанистички план со 
плански период од 
пет години; 
  
- најдоцна до 36 
месеци од 
отпочнувањето на 
постапката за 
изработување и 
донесување на 
урбанистички план со 
плански период од 
десет години и 
- најдоцна до 48 
месеци од 
отпочнувањето на 

  Нема 
одговорност 
доколку се 
исполнети 
околностите во 
22(9). 

22(9) 
Продолжувањето на 
периодот на 
донесување за 12 
дополнителни месеци 
претставуваат ризик 
за буџетот 
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постапката за 
изработување и 
донесување на 
генерален 
урбанистички план за 
градот Скопје. 
(9) Доколку 
постапката за 
изработување и 
донесување на 
урбанистички план 
трае подолго од рокот 
одреден во ставот (8) 
на овој член, а планот 
не е донесен, се врши 
анализа од страна на 
донесувачот со која 
се проверува дали се 
случиле промени во 
просторот, односно 
дали податоците од 
документационата 
основа на планот се 
застарени и доколку 
анализата утврди 
дека 
документационата 
основа на планот не е 
застарена процесот 
на донесувањето на 
планот продолжува 
до донесувањето на 
планот, но најдолго 
уште 12 месеци. 

Член 
23 

(6) Донесувачот 
на планот, одлуката 
за суспензија ја 
донесува врз основа 
на стручен елаборат 
за суспензија на 
применувањето на 
урбанистичкиот план, 
негови делови или 
плански одредби, 
изработен од 
комисијата за 
урбанизам од членот 
38 од овој закон, а по 
претходно добиено 
мислење од 
министерот кој 
раководи со органот 
на државната управа 
надлежен за вршење 
на работите од 
областа на 
уредување на 
просторот, кое се 
издава во рок од 15 
работни дена по 
приемот на стручниот 

 Плановите 
може целосно 
или делумно 
да се укинат од 
Советот на 
ЕЛС или да 
бидат 
суспендирани 
целосно или 
делумно. 
89 (1) 5; (2)5 

Обезбедена 
одговорност за 
штети. Нема 
лична или 
институционална 
вина. 

Може да влијае на 
буџетот на органите 
на локалната 
самоуправа; или во 
случајот 5. буџетот на 
државата. 
Пример во пракса за 
делот на ДУП на 
Скопје. 
Матни практики: 
приватниот интерес е 
над јавниот интерес 
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елаборат и барањето 
за мислење. 

 

Препораки: националните институции надлежни за просторно планирање треба да 

бидат свесни кои се вообичаените причини за подолг процес на просторно 

планирање (финансии, човечки ресурси, процес на СОЖС, други пречки) и да ги 

решат со соодветни мерки – тоа што може да се преземе на национално ниво за да 

им се помогне на општините за подобро планирање (упатства/инструкции, помош 

од Агенцијата за планирање на просторот, едукативни обуки, преиспитување на 

роковите во член 22). Во однос на укинувањето на планот или дел од планот, треба 

да има одредени заштитни одредби за: 1. утврдување на условите кога може да се 

донесат такви одлуки (треба да има навистина сериозни причини за заштита на 

јавниот интерес) и 2. кој план важи во таков случај на начин што просторот е некако 

покриен со просторниот план (барем одлуката на советот треба да ја содржи 

одлуката за ова). 

 

5.65 Идентификувавме повеќе ранливости во областа на урбанистичките планови, 

постапките за изработување и донесување урбанистички планови. Имено, 

правилниците за урбанистичко планирање, што се задолжителни при донесување 

какви било урбанистички планови или урбанистички проекти, според закон 

ресорниот министер може да ги пропише и измени, по стручна расправа по 

предметот. Ваквите нејасни изрази употребени во законот претставуваат среден 

ризик бидејќи можат да придонесат министрите да прават чести измени на 

правилникот и да влијаат како на јавноста така и на индивидуалните права. 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
24 

(1) Со 
правилникот за 
урбанистичко 
планирање се 
пропишуваат 
стандардите и 
нормативите за 
урбанистичко 
планирање и се 
дефинираат 
принципите, 
начелата и 
методите за 
рационално 
планирање на 

Упатување на 
Правилникот 
за 
урбанистичко 
планирање 
 
Устав на РСМ 
член 112 
(2) Уставниот 
суд ќе укине 
или поништи 
друг пропис 
или општ акт, 
колективен 
договор, 

24 (2) 
3 Стандарди и 
норматив; 
5 Начинот на 
определување на 
соодветниот тип 
урбанистички 
план за села од 
членот 14 на овој 
закон; 
8. начинот 
и наменските, 
диспозициските, 
морфолошките и 
димензионалните 

Правилникот 
може да се 
менува кога 
некој 
министер ќе 
смета дека е 
потребно, по 
своја волја. 

МНОГУ важен правен 
акт. 
Пропишан од 
овластениот министер 
по извршена стручна 
расправа. 
Стручна расправа е 
нејасна дефиниција. 
Обратно влијание од 
дискреционите права 
на законскиот (чл. 24) 
овластениот министер 
Министерот може да 
пропишува правила 
целосно според 
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одржливи 
населби и градби 
за уредување и 
користење на 
просторот, 
методите и 
техниките на 
урбанистичкото 
планирање, 
правното дејство 
на планските 
одредби, 
системот на 
класи на намени, 
како и сите 
заштитни или 
генеративни 
стандарди што го 
обезбедуваат 
исполнувањето 
на целите и 
начелата на 
урбанистичкото 
планирање 
уредени со овој 
закон 

статут или 
програма на 
политичка 
партија или 
здружение ако 
утврди дека 
тие не се во 
согласност со 
Уставот или 
со закон. 

услови и правила 
за формирање на 
градежни парцели 
од членот 63 од 
овој закон и 
9. други 
стручни норми за 
применување во 
процесот на 
изработување, 
донесување и 
спроведување на 
урбанистичките 
планови. 
(3) При 
изработување, 
донесување и 
спроведување на 
урбанистичките 
планови и 
урбанистичките 
проекти, 
задолжително се 
применува 
правилникот за 
урбанистичко 
планирање. 

негово видување, што 
може без никаков друг 
надзор да влијае на 
јавните и 
индивидуалните 
права со честа 
промена на правилата 
или начинот на кој се 
прават избори. 
 
Ако по ништо друго, 
ризикот е 
идентификуван со 
решение во 
Правилникот: 
4.1. Плански одредби 
со правно дејство 
Член 63 
(1) Урбанистичкиот 
план е општ акт за 
планирање, 
градење, одржување 
и начин на 
употребување на 
просторот со правно 
дејство на пропис. 

 

Препораки: основните процедурални правила да се утврдат во законот (не во 

Правилникот) поради стабилноста на просторното планирање, јасната процедура и 

улогата на засегнатите страни. Треба да се транспонираат начелата од членот 7 од 

Архуската конвенција. Законот (и Правилникот) треба да бидат во јавна дискусија 

според член 8 од Архуската конвенција. Зошто процедуралните одредби за 

просторно планирање треба да се утврдат во законот: 1. просторното планирање е 

една од областите што се најмногу изложени на корупција; 2. суштински, основните 

правила за одржливо просторно планирање треба да се постават на највисоко ниво 

поради долгорочните последици врз животната средина; 3. Покрај овие основни 

правила, просторното планирање се однесува на координација на различни 

интереси, така што за многу чинители и јавноста правилата треба да бидат јасни, 

правични и избалансирани; 4. менувањето на законот е покомплицирано и бара 

многу политичка волја, донесувањето на правилникот од страна на министерот, пак, 

зависи од одреден министер, кој барем би бил под голем притисок од различните 

моќни чинители, па затоа и измените од правилникот би биле почести и во корист 

на овие чинители. 



„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

62 

5.66 Притоа, Комисиите за урбанизам се уште една тема каде што идентификувавме 

повеќекратни високоризични ранливости, како фактот дека релевантните членови 

во законот не прецизираат официјална постапка за избор на членови на Комисијата. 

Ова им дава на градоначалниците дискреционо овластување при изборот на 

членовите на комисијата, а освен тоа укажува и на потенцијален ризик од корупција, 

бидејќи овие членови на комисијата имаат право на финансиски надомест. 

 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
38 - 5 
 
 

  Градоначалниците на 
општините формираат 
Комисија за урбанизам, 
квалификациите на 
членовите се 
предвидени во законот 
Градоначалник на 
општината, 
градоначалник на 
општина Град Скопје, 
истиот (кој е) 
градоначалник на 
општина Град Скопје 
формира комисија за 
урбанизам на 
општината, како орган 
кој е должен да врши 
стручни работи во 
постапките за изработка 
и доставување на 
урбанистички планови. 

Дискреционо 
право Ад хок 
Нема 
временска 
рамка за 
конституирање; 
Нема постапка 
за избор на 
членови на 
комисијата 

Избор на членови кои 
се согласуваат со 
градоначалниците? 

Член 
38(11) 

 Министер 
за 
транспорт 
и врски 

Важи за УП 5 Ад хок Избор на членови кои 
се согласуваат со 
градоначалниците? 

Член 
38(13) 

  Општо и нејасно 
пропишано 
Финансиски надоместок 
за членовите во 
комисијата 

Дискреционо 
овластување 

Ризик од корупција; 
Ризик за буџетот на 
релевантниот основач 

 

Препораки: во законот треба да се утврдат јасни услови за номинираните лица. 

Доколку членовите на комисиите се избираат од редовите на јавни функционери, 

треба да се постават услови (образование, сектори); ако се „надворешни“ експерти, 

треба да се применат правилата за јавни набавки.  

5.67 Високи ризици беа констатирани и во постапките за избор за именувања на 

изработувачи на урбанистички планови. Сегашните процедури за избор не се во 

согласност со официјалните правила за јавни набавки кои веќе постојат. Законот е 



„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

63 

прилично нејасен и за темата партиципативни тела, кои во пракса обезбедуваат 

транспарентно учество на јавноста и надзор врз содржината на урбанистичките 

планови (и другите општи активности на општината). Поточно, законот е многу 

нејасен за тоа кога и под какви околности би можело да се формираат 

партиципативни тела. Законот им дава дискреционо овластување на министрите да 

ги формираат овие тела со јавен оглас, каде граѓаните прво треба да бидат 

запознаени со огласот, а потоа да имаат рок од 30 дена да одговорат на поканата. 

 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗА
Н ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊ
ЕТО 

Член 45 (1) Изборот на 
изработувачот 
на 
урбанистичките 
планови и 
урбанистичките 
проекти, односно 
вршителот на 
работите од 
урбанистичкото 
планирање, се 
врши на три 
начина: 
1. Изборот е 
уреден со 
одредбите на 
овој закон, 
2. Изборот се 
врши врз основа 
на јавен повик 
согласно 
одредбите од 
овој закон, и 
3. Изборот го 
вршат 
заинтересиранит
е правни и 
физички лица 
што го 
иницирале и го 
финансираат 
изработувањето 
на планот. 

 Постапката за 
избор треба да се 
направи во 
согласност со 
набавките за 
услуги 

 
 
Ризици 

 

Член 46   Партиципативно 
тело 
Важно 
партиципативно 
тело; обезбедува 
транспарентно 
учество на 
јавноста, надзор 
над содржината 
на 

Дискреционо 
овластување 
Нема временска 
рамка за 
градоначалниците 
да иницираат 
конституирање на 
ова тело 
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урбанистичките 
планови (и 
општите 
активности на 
општината) 
Пред стручна 
ревизија (член 48) 
Нејасно: 
Членовите се 
пријавуваат на 
Јавен оглас на 
јавно место 30 
дена. Граѓанско 
членство на 
доброволна 
основа 
На иницијатива 
на 
градоначалникот
… или учесници 
(други засегнати 
страни) 
 
Релевантно за 
44(6) 

47(16)(17)(18
) 

  Министерот 
одлучува за 
начинот, 
содржината и 
формата за 
конкурсот 

Дискреционо 
овластување 
(17)(18) 

Ризик за буџетот, 
корупција 

 

Препораки: во секој случај, постапката за избор на изготвувач на урбанистички план 

треба да се направи согласно правилата за набавка на услуги, освен ако не се 

вработени стручни јавни службеници во државниот орган за (државно) урбанистичко 

планирање или на општината. Во постапката на јавната набавка секогаш треба да 

бидат ангажирани други експерти. Одржливото урбанистичко планирање е од јавен 

интерес, а јавните набавки се негов заштитен механизам. Улогата на инвеститор во 

одредени случаи на детални урбанистички планови е само финансиска обврска. Во 

однос на партиципативното тело, како што веќе беше препорачано погоре, 

учеството на јавноста во урбанистичкото планирање треба да биде во согласност 

со стандардите од членот 7 од Архуската конвенција. Доколку партиципативното 

тело кое го надгледува урбанистичкиот план и процесот на учество е задолжително 

да се формира, во законот треба да се утврдат некои основни правила: временска 

рамка за негово формирање (најдобро на почетокот на планирањето); кои (кои 

експерти/ од кои сектори/одделенија) треба да бидат во ова тело и како ќе се 

номинираат. Треба да има и претставник од невладините организации кои имаат 

статус на „засегнатата јавност“ во согласност со член 2(5) од Архуската конвенција. 
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5.68 Задржувајќи се на темата за учество на јавноста, постапката за изработка на 

урбанистичките планови се заснова на стручна расправа каде сите релевантни 

фактори се презентираат како на стручната, така и на пошироката јавност. Сепак, 

сметаме дека треба да се вклучи повеќе јавна дебата за ваквите прашања, со цел 

вистински да се вклучат граѓаните во формирањето на идните урбанистички 

планови. Поради недостаток на сегашниот систем, го идентификувавме ова како 

среден ризик. 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК 
ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

 
Член 
49 
 
 

(1) Во постапката за 
изработување на 
урбанистичките планови од 
членот 10 став (1) точки 1 и 5 
од овој закон, задолжително 
се спроведува стручна 
расправа, со која 
предложените плански 
решенија се ставаат на увид и 
проверка на стручната 
јавност, како и јавна 
презентација, со која 
предложените плански 
решенија се ставаат на увид 
на широката јавност. 

 А јавната 
дебата? 

 
 
 

 

 

 

Препораки: стручната расправа е многу добредојдена, но односот со пошироката 

јавност (засегнатите граѓани) не треба да биде само формален, туку значаен. 

Експертските објаснувања треба да бидат „разбирливи и за лаици“, за учесниците да 

ги разберат последиците од спроведувањето на планот. Општата јавност (и 

невладините организации) треба да имаат можност да ги изразат мислењата за оваа 

дискусија во временската рамка на јавна дискусија која треба да трае најмалку 30 

дена. Треба да се применат сите начела за учество на јавноста во просторното 

планирање во согласност со член 7 од Архуската конвенција, вклучително и 

обврската на државата да се погрижи исходот од учеството на јавноста да биде 

земено предвид во одлуката (член 6(8)). 

5.69 Измените на урбанистичките планови во Северна Македонија зависат од одлуките 

на стручна комисија, која ја формира носителот на урбанистичкиот план. Високиот 

ризик од корупција и ризикот од јавен интерес се засноваат на дискреционото 

овластување кое му се дава на градоначалникот при изборот на членовите на 

комисијата. Слично на тоа, на одговорните министри им се дава дискреционо 
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овластување при изборот на членовите на комисијата одговорна за авторизација на 

урбанистичките планови. Исто така, утврдивме дека во потребните квалификации 

за членовите на оваа комисија не се вклучени професори од приватни институции, 

што сметаме дека треба да се смени. 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 50 
– (7) 
 

(7) За 
спроведената 
јавна 
презентација и 
јавна анкета се 
изработува 
извештај со 
образложение за 
прифатените и 
неприфатените 
забелешки за 
урбанистичкиот 
план, од страна 
на стручна 
комисија 
формирана од 
донесувачот на 
планот. 

 Градоначалникот 
ја формира 
стручната 
комисија 
 

Дискрециони 
овластувања 
Нема временска 
рамка за 
конституирање; 
Нема процедура 
за избор на 
членови на 
комисијата 

 

Член 50 
– (5) 
 

(5) Јавната 
презентација е 
стручно 
презентирање на 
планот кое се 
организира во 
рамките на 
јавната анкета и 
трае еден 
работен ден. За 
големи и особено 
важни зафати за 
коишто има 
зголемен интерес 
на јавноста, 
коишто имаат и 
долго 
времетраење на 
јавната анкета, 
јавната 
презентација 
може да се 
повтори, за што 
одлучува органот 
одговорен за 
постапката од 
страна на 
донесувачот на 
планот. Времето 
на траењето на 
јавната анкета се 
одредува од 
страна на 

 Временска рамка 
1 ден 
А ако има друга 
презентација, 
тогаш има 
Дискреционо 
овластување на 
органите 
надлежни за 
постапката на 
Урбанистичкиот 
план 
(градоначалникот) 

Ризик за 
транспарентност 
Ризик за јавен 
интерес 
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донесувачот на 
планот во 
зависност од 
големината и 
сложеноста на 
опфатот, бројот 
на физички и 
правни лица 
корисници на 
просторот, но 
најмалку колку 
што е уредено 
како рок за 
траење на 
јавната анкета во 
членовите 27, 28 
и 29 од овој 
закон. 

Член 50 
– 9 
 

(9) Рокот во кој 
стручната 
комисија од 
ставот (7) од овој 
член мора да го 
изработи 
извештајот за 
јавна анкета се 
одредува во 
согласност со 
бројот и 
сложеноста на 
пристигнатите 
забелешки и не 
може да биде 
покус од пет дена 
и подолг од 60 
дена. 
Прифатените 
забелешки 
задолжително се 
вградуваат во 
предлог планот, а 
извештајот е 
составен дел на 
предлог планот. 
За постапките за 
донесување на 
детални 
урбанистички 
планови за 
општините во 
градот Скопје, 
донесувачот го 
доставува 
предлог планот и 
извештајот од 
став (7) од овој 
член на увид до 
градот Скопје, кој 
може во рок од 
пет работни дена 
да даде мислење 
за усогласеноста 

 Јавна анкета - 
став 9 - правни и 
физички лица 
опфатени со 
планот / 
коментари 
Секој од 
учесниците став - 
9 - доследност на 
генералниот 
урбанистички 
план и белешките 
од јавната анкета 
- стручна јавност. 

Ризик за јавниот 
интерес 
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со генералниот 
урбанистички 
план на 
промените 
настанати со 
прифатените 
забелешки од 
јавната анкета. 

Член 
63(5);(6) 
 

(5) 
Изработувањето 
на 
урбанистичкиот 
проект со план за 
парцелација од 
ставот (1) на овој 
член, отпочнува 
на барање на 
сопственикот на 
градежното 
земјиште до 
комисијата за 
урбанизам од 
членот 38 од овој 
закон, кој со 
барањето 
прилoжува и 
докази за 
сопственоста на 
градежното 
земјиште и 
проектна 
програма со 
скица на предлог 
планот за 
парцелација и 
новата 
диспозиција на 
површините за 
изградба во 
проектниот 
опфат, а во 
случајот од 
ставот (2) на овој 
член, се 
поднесува 
геодетски 
елаборат за 
нумерички 
податоци за 
парцелата како 
доказ за 
непланираната 
грешка во 
формирањето на 
градежната 
парцела. 
(6) Доколку 
комисијата за 
урбанизам од 
член 38 од овој 
закон утврди дека 
со барањето се 

 24(2)8 Работата е 
детално опишана 
во Правилникот; 
 
Одлука 
Ако е негативно 
мислење, не е 
јасно дали 
подносителот на 
барање може да 
поднесе жалба 
Ако е позитивно 
мислење, не е 
јасно дали 
другите партии 
можат да ја 
оспорат одлуката 

Надзор / 
Протест 

Дискреционо 
овластување 
Решение за мислење 
на комисијата за 
урбанизам, чиишто 
членови ги избира 
градоначалникот со 
дискреционо 
овластување 
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поттикнува 
спроведувањето 
на планот на 
начин кој не 
влијае негативно 
на другите 
урбанистички 
параметри 
утврдени со 
планот, со 
позитивно 
мислење ја 
одобрува 
изработката на 
урбанистичкиот 
проект со план за 
парцелација. 

Член 67 1. Овластување 
за 
изработувањето 
на урбанистички 
планови 
(6) Стручниот 
испит се полага 
според програма 
од ставот (8) на 
овој член, пред 
комисија 
составена од пет 
члена која ја 
формира 
министерот кој 
раководи со 
органот на 
државната 
управа надлежен 
за вршење на 
работите од 
областа на 
уредувањето на 
просторот, од 
редот на: 
- професори на 
институтот за 
урбанизам при 
јавна 
високообразовна 
научна и стручна 
установа од 
областа на 
архитектурата и 
урбанизмот, 
- архитекти 
урбанисти со 
повеќе од 15 
години 
професионално 
искуство од редот 
на членови на 
струковното 
одделение на 
архитекти 

 Кандидатот мора 
да има положен 
стручен испит. 
 
Овластувањето го 
издава Комората 
на овластени 
архитекти и 
овластени 
инженери 
 
Член на 
комисијата не 
може да биде 
професор од 
приватна 
високообразовна 
институција? 

. 
 
 

Дискреционо 
овластување 
Членовите ги избира 
министерот за 
транспорт и врски / 
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урбанисти при 
Комората и 
- архитекти 
урбанисти 
вработени во 
стручните служби 
на органот на 
државната 
управа надлежен 
за вршење на 
работите од 
областа на 
уредувањето на 
просторот, кои 
имаат повеќе од 
15 години 
професионално 
работно искуство 
во струката. 

 

Препораки: член 50 треба да постави основна рамка како се номинира експертската 

комисија – кои лица се дел од оваа комисија и кој ги предлага членовите; извештајот 

за тоа како се земаат предвид коментарите за учество на јавноста треба да се 

објави веднаш по неговата подготовка. Во комисијата за овластување треба да се 

вклучат и (како потенцијални членови) професори од високообразовни институции, 

а меѓу архитектите не само урбани архитекти, туку и пејзажни архитекти. 

5.70 Лиценцирањето за изработување урбанистички планови е уште едно поле каде што 

е идентификуван среден ризик. На надлежните министри им се дава дискреционо 

овластување да ја именуваат потребната документација за поднесување барање за 

лиценца. Конечно, забележавме и дека повеќе внимание треба да се посвети на 

должината на процедурите за донесување, како и за изменување и дополнување на 

урбанистичките планови. 

Препораки: во однос на лиценцирањето неопходна е силна и независна улога на 

Комората на архитекти. Најдобро решение е кога во законот ќе се утврди основниот 

услов за лиценцирање, а потоа конкретните барања за документација што ги поставува 

министерот треба да го следат законот. Традиционално, просторното планирање е долг 

процес, па затоа стабилноста на системот е важна – честите промени на правилата (иако 

целта им е да го скратат процесот) најчесто предизвикуваат конфузија и пролонгирање 

на процедурите. Во позадина на овој проблем е недостатокот на стручни капацитети кај 

јавните службеници (и инспекторите).



„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

71 

6 ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ – 

ГРАДЕЖНИШТВО  

 

6.1 Градежниот сектор е еден од најзначајните сектори и столбови на економскиот 

развој и економијата во последните неколку години, има големо учество во БДП, 

бројот на вработени лица и инвестиции. И покрај јавните инвестиции во 

инфраструктурата, градењето на станбени објекти е особено динамично. 

6.2 Регулаторниот систем за градење во Северна Македонија премина од пристап на 

команда и контрола на приватизиран систем за контрола при градење на објекти. 

Пред реформата, процесот на одобрување за градење во Македонија беше 

исклучително сложен и одземаше многу време за програмерите, барајќи во просек 

21 постапка и 146 дена за да се добие дозвола за градба, се вели во извештајот на 

“Doing Business”. По реформите започнати во 2008 година и денес, има 9 постапки 

и 91 ден за добивање дозвола за градба, според извештајот на  “Doing Business”.  

од 2020 година. 

6.3 Со оглед на тоа дека Северна Македонија се обидуваше да премине кон пазарна 

економија, посилен акцент беше ставен на транспарентноста во однос на барањата 

на владата за планирање и делумната приватизација на контролите за градење 

Овој смел пристап се исплатеше, сепак, донесе нови предизвици. 

6.4 Според Државниот завод за статистика на Северна Македонија, во моментов 

постојат: 

 се издадени вкупно 320 одобренија за градба во јуни 2021 година, што е за 17,2% 

повеќе од истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени 

одобренија за градба, 191 (59,7%) се наменети за згради, 43 (13,4%) се за објекти 

од нискоградба и 86 (26,9%) се за реконструкција. Од вкупно 320 структури, за 

164 (51,2%) инвеститори се приватни лица, а за 156 (48,8%) структури 

инвеститори се деловни субјекти. 

 Во 2020 година, регистрирани се вкупно 685 бесправно изградени објекти. 

Според видот, бројот на бесправно изградени објекти е следниот: 98 станбени 

единици1) (14,3%); 114 доградби, измени и адаптации (16,6%); 66 деловни згради 
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(9,6%); 52 гаражи (7,6%); 117 огради (17,1%) 4 скалила (0,6%); 14 тераси (2,0%); 

11 летни тераси (1,6%); 85 настрешници (12,4%); 39 привремени структури (5,7%) 

и 85 помошни структури (12,4%). Повеќето од бесправно изградените градби се 

во приватна сопственост (99,0%). 

РЕФОРМИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО  

6.5 Два бранови драстични и сеопфатни реформи беа започнати во 2008 година  и 

истите ставија крај на стариот режим на дозволи за градба, обележан со огромна 

државна контрола и тешка бирократија. Визијата за реформи вклучуваше посилно 

усогласување со практиките на ЕУ, што бараше поголема потпора на приватни 

изведувачи на градежни работи. 

6.6 Со цел да се подобри безбедноста на зградата и усогласеноста со 

општоприфатените практики, Законот за градење беше изменет во 2008 година за 

да бара лиценцирање на проектанти (инженери) и изведувачи на згради. Според 

овие нови одредби, само проектантите лиценцирани во соодветната категорија 

може да поднесуваат проекти, а само изведувачи лиценцирани за соодветната 

категорија може да преземаат градење на згради. Дополнителни измени во 

системот за лиценцирање на проектанти и изведувачи, првенствено насочени кон 

намалување на бројот на категории на лиценци и барање лиценцирани изведувачи 

да спроведат мерки за осигурување, беа воведени со други измени што стапија на 

сила во 2011 година. 

6.7 Со воведувањето на задолжително лиценцирање, Македонија се обиде да го 

зајакне својот систем за користење на инженери за проектирање и ревизија на 

градби. Инженерите и архитектите кои проектираат згради, инженерите што вршат 

независни ревизии на градбите и градежните инженери кои вршат ревизија на 

локацијата за време на градењето, треба да добијат лиценца од Комората на 

овластени архитекти и инженери. 

6.8 Инженерските фирми беа идентификувани како фирми од категорија А или 

категорија Б, што укажува на тоа дали тие се занимаваат со проектирање или 

градежни ревизии. Инженерите кои вршат ревизија, исто така, можат да вршат и 

проектирање, но не им е дозволено да вршат ревизија на зградите што ги 

проектирале. За време на градењето, Законот за градење бара лиценциран 
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„градежен инженер“, независен од изведувачот, да осигури дека градбата на 

зградата е во согласност со одобрените планови. 

6.9 Друга значајна реформа воведена во февруари 2011 година, го поедностави 

процесот на одобрение за градење, префрлајќи го од процес во два чекори што 

вклучува и дозвола за локација и градежна дозвола на систем со една дозвола. 

Доколку општиот урбанистички план и деталните локални планови се ажурирани и 

достапни за развивачите, посебна дозвола за локација не се смета за неопходна; 

усогласеност со барањата за планирање може да утврди локалната општина пред 

издавање на одобрение за градење. 

6.10 По реформата, општинските власти повеќе не беа вклучени во техничките прегледи 

на зградите. Нивната главна функција стана да се осигури дека се следи соодветен 

процес, дека зградите се правилно поставени на имотот и дека се изградени во 

согласност со локалните барања за планирање и зони кои ја контролираат 

големината на зградата, пречката, висината и употребата. Властите, исто така, го 

усвоија Евро -кодот со некои измени или упатства документи што ги одразуваат 

локалните услови и околности, вклучително и информации за сеизмички и 

климатски услови. 

ПРАВНА РАМКА  

6.11 Кога станува збор за градежниот сектор, сите барања поврзани со градењето, 

основните барања на зградата, потребната проектна документација за добивање 

градежна дозвола, правата и обврските на учесниците во градењето, начинот на 

користење и одржување на зградата, како и други прашања во врска со 

градежништвото се регулирани со Законот за градење и со подзаконските акти: 

 Правилник за надоместокот за добивање лиценци  

 Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на 

овластување за изработка на проектна документација, ревизија на проектна 

документација, градежен инженер и надзорен инженер и формата на 

овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водење регистар на 

издадени и одземени овластувања  
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 Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на 

лиценци за проектирање на градба, ревизија на проектна документација, 

раководител на изведба, изведувач на градежни работи, надзор на градење и 

управител за одржување на објекти, формата и содржината на образецот за 

лиценци, како и формата и содржината на водење регистар на издадени, 

обновени и одземени лиценци 

 Правилник за начинот и постапката за означување на градбата, поставување 

заштитна ограда, тип на ознаки и отстранување на објект  

 Правилник за начинот и содржината на водење дневник на градежниот инспектор 

односно овластениот градежен инспектор  

 Правилник за начинот на вршење на технички преглед  

 Правилник за начинот на затворање и означување на затвореното градилиште 

 Правилник за начинот за обезбедување пристап, движење (хоризонтално и 

вертикално), престој и работа на лица со посебни потреби до и во рамките на 

градбата за јавни и деловни цели, градби за вдомување во станбени згради, како 

и градби со станбено-деловни цели  

 Правилник за начинот за назначување на градбата на лице место  

 Правилник за начинот на пренесување на постапката за добивање градежна 

дозвола по електронски пат  

 Правилник за начинот на пренесување на постапките за одобрување на 

проектниот проект, промени во градењето, промена на инвеститорот, издавање 

дозвола за подготвителни активности, издавање решение за градби наведени во 

член 73 од Законот за градење, реконструкција, промена на намена, адаптација 

и издавање дозвола за употреба за градби од прва категорија според член 57 од 

Законот за градење по електронски пат  

 Правилник за детално определување на градби по категории на градба  

 Правилник за постапката за нострификација, содржина на писмениот извештај, 

согласност за нострификација и начинот за заверка на проекти од страна на 

комисија  
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 Правилник за содржината и обемот на ревизија на проектот и начинот за 

сертификација на ревидираниот проект од страна на ревизорот  

 Правилник за содржината на проектите, назначување на проектот, начин за 

сертификација на проектот од релевантни лица и начин за користење 

електронски записи  

 Правилник за стандардите и нормите при проектирање  

 Правилник за техничките мерки и услови за монтажа на челични конструкции  

 Правилник за техничките мерки и услови за заштита на челични конструкции од 

корозија  

 Правилник за уривање предмети склони кон пропаѓање  

 Правилник за формата, содржината и начинот на одржување на градежен 

дневник и градежен записник  

 Правилник за формата и елементите што мора да се содржат во мислењето за 

проектираниот и конструиран степен на механичка отпорност, стабилност и 

сеизмичка заштита на конструкцијата  

 Правилник за формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед 

од надзорниот инженер за конструкции од втора категорија  

 Правилник за формата и содржината на образецот за лична карта и амблемот на 

градежен инспектор односно овластен градежен инспектор и начинот на 

издавање и одземање на лична карта  

 Правилник за формата и содржината на протоколот за регулаторна, градежна и 

израмнувачка линија, вклучувајќи определување на градежната област  

ГРАДЕЖЕН ПРОЦЕС  

6.12 Секоја градба треба да ги исполнува основните барања за градба предвидени со 

параметрите на урбанистичкиот план или државата, односно локалната 

урбанистичка планска документација или инфраструктурниот проект и другите 

услови пропишани со Законот за градење и подзаконските акти. Во случај на 

реконструкција или адаптација на конструкција запишана во Националниот регистар 
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на културно наследство, може да се направи исклучок од одредени основни барања 

за градбата со цел да се обезбеди непречен пристап, движење, престој и работа, 

по добивање позитивно мислење од Министерство за труд и социјална политика и 

добивање согласност од Министерството за култура. 

6.13 Надзорот на градежните работи го прави градителот со цел да се контролира дали 

градежните работи се градат според проектната документација, одредбите од 

договорот за градба, законите, другите правни акти како и нормативни технички 

документи за градење и нормативна безбедност и наменски документи на градежни 

работи. Техничкиот супервизор е физичко лице (специјалист со универзитетско 

образование во градежништво, архитектура или друг технички профил), 

сертифицирано според постапката утврдена од институцијата овластена од 

Владата. 

ДОЗВОЛИ И ЛИЦЕНЦИ ЗА ГРАДБА  

6.14 Градењето е категоризирано во 2 категории: 

 Конструкции/градби од прва категорија - од национално значење, дозволата за 

градење ја издава Министерството за транспорт и врски 

 Конструкции/градби од втора категорија - од локално значење, одобренија за 

градење издаваат градоначалникот на општината, односно градоначалниците на 

општините во градот Скопје. 

6.15 Доколку урбанистичкиот план или државата, односно локалната урбанистичка 

планска документација предвидува мултифункционална градба која вклучува градби од 

1 и 2 категорија, дозволата за градба ја издава Министерството за животна средина и 

просторно планирање. 

6.16 За градбите во технолошко индустрискиот развој и зелените зони, дозволата за 

градба ја издава Министерството за економија, на начин и постапка утврдени со Законот 

за технолошки индустриски развојни зони и Законот за индустриски и зелени зони. 

6.17 Градењето не може да започне без добивање градежна дозвола, а градбите и 

деловите од градби изградени без градежна дозвола се сметаат за дивоградби. Исто 

така, деловите од градбата изградени спротивно на проверениот проект и градежната 

дозвола се сметаат за основа за ништовност на градежната дозвола. 
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6.18 Дозволата за градба повеќе не е валидна доколку инвеститорот не го започне 

процесот на градба во период од 2 години од денот кога дозволата за градба 

станала законски валидна. Меѓутоа, доколку објектот којшто е предмет на градба 

започнал по истекот на 2 години, се смета дека истиот е дивоградба. 

6.19 Пред почетокот на градежниот процес, инвеститорот треба да го пријави 

започнувањето на изградба на зградата до органот што ја издава градежната 

дозвола, градежната инспекција и трудовата инспекција. 

6.20 Копија од законски важечкото одобрение за градба што се доставува до Дирекцијата 

за технолошко индустриски развојни зони, треба да се достави до единицата на 

локалната самоуправа каде што ќе се гради градбата, во рок од 5 дена од законската 

важност на одобрението за градба. 

6.21 Инвеститорот треба да ги изгради градбите од прва категорија и втора категорија во 

период не подолг од 10 години.  

6.22 Постапката за добивање дозвола за градба е во согласност со одредбите од 

Законот за општа управна постапка (и се поведува со поднесување е-барање до 

соодветниот орган. Според член 59 од Законот за градење: 

»... (2) За да добие дозвола за градба, инвеститорот поднесува пријава во 

електронска форма до надлежниот орган од членот 58 на овој закон со 

следнава документација: 

-архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган, доколку 

урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација предвидува 

подготовка на овој проект, односно инфраструктурен проект, доколку 

барањето се однесува на линиски инфраструктурни градби; 

- основен проект со извештај за ревизија на основниот проект или писмен 

извештај со согласност за нострификација на основниот проект, доколку е 

изработен во странство, како и позитивно мислење за проектираниот 

степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на 

објектот ; 

- идеен проект доколку е претходно поднесен и одобрен во согласност со член 

48а од овој закон; 
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- доказ за правото на градење и 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште или 

геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.« 

6.23 Дозволата за градба се издава во рок од 5 работни дена од поднесување на доказот 

за платена компензација за градење на градежно земјиште. Според членовите 38 и 

39 од Законот за градење: 

„(1) Лиценците пропишани со овој закон се издаваат по поднесено барање за 

период од 7 години и не смеат да се пренесат на друго лице. Лиценците се 

издаваат, одземаат и се издава регистар на издадени и одземени лиценци од 

органот надлежен за вршење на работите од областа на планирањето на 

просторот. « 

... 

»(1) Овластувањата пропишани со овој закон се издаваат по поднесено 

барање, за период од 5 години и не смеат да се пренесат на друго лице. 

Овластувањата се дадени, одземени и чувани во регистар на издадени и 

одземени овластувања од Комората на овластени архитекти и инженери. « 

6.24 Исто така, според Законот за градба ревизијата на основниот проект и надзорот на 

зградата на конструкцијата не е задолжителна за градби наменети за индивидуално 

вдомување со бруто развиена површина до 300 м2. Изведувачот дава само изјава 

заверена од нотар под целосна материјална и кривична одговорност, за да потврди 

дека објектот е изграден во согласност со градежната дозвола и основниот проект 

или изведбениот проект. 

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ  

6.25 Според членот 104 од Законот за градење, Комората издава акти што се јавни 

исправи, и тоа: 

»... 

(2) 
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1) овластување за проектирање, ревизија на проектна документација, надзор 

над градење на објекти и управување со изградбата на објекти од членот 57 

на овој закон; 

2) потврда за овластување странски архитект или инженер за проектирање 

проекти, ревизија на проекти, надзор над градење на објекти од членот 57 на 

овој закон и за управување со градење на објекти; и 

3) нострификација на проекти направени во странство. « 

6.26 Органи на Комората се Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор и 

Претседателот и Потпретседателот на Комората. Претседателот, 

потпретседателот, членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот 

одбор на Комората имаат мандат од 4 години со право на реизбор. 

6.27 Собранието на Комората може да работи доколку мнозинството од вкупниот број 

претставници се присутни на седницата, при што одлуките се донесуваат со 

мнозинство гласови од присутните претставници. 

ИЗМЕНИ НА ГРАДБАТА  

6.28 Градењето може да се смени доколку измените не влијаат на исполнување на кое 

било од основните барања за градењето и доколку не ја менуваат усогласеноста на 

градбата со параметрите на урбанистичкиот план, локалната урбанистичка планска 

документација, урбанистичката планска документација за туристичка развојна зона, 

урбанистичка планска документација за автокамп или инфраструктурен проект. Со 

цел да се направат измени, инвеститорот треба да поднесе барање кое ќе го 

приложи како дополнување на основниот проект со ревизорски извештај за 

дополнување на основниот проект до релевантното тело кое ја издало дозволата за 

градење. 

6.29 Надлежниот орган за издавање на одобрение за градба е должен, во рок од 15 дена 

од денот на приемот на барањето, да утврди дали се исполнети законските услови 

за промена на инвеститорот и да донесе решение за промена на инвеститор или 

решение за одбивање на барањето. 
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УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

6.30 Според Законот за градежно земјиште, уредувањето на градежното земјиште 

подразбира градење објекти за комунална инфраструктура, со цел да се обезбеди 

непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување вода, 

санитарна и површинска канализација и друга инсталација заедно со приклучоци до 

градежната парцела. Планирањето, проектирањето и поставувањето на 

инфраструктурата мора да се направи во согласност со урбанистичките планови, 

урбанистичката планска документација или инфраструктурниот проект. 

6.31 Уредувањето на градежното земјиште го вршат општините, општините во градот 

Скопје и Градот Скопје, врз основа на Програма за уредување на градежно земјиште 

усвоена од Советот. Градењето се врши од страна на јавно претпријатие, трговско 

друштво или друго правно лице кое има овластување за вршење комунална или 

јавна услуга во согласност со закон. 

НЕЛЕГАЛНА ГРАДБА  

6.32 И покрај напорите што се вложуваат во процесот на уредување на просторот и 

урбанизација, во Северна Македонија се градат бројни дивоградби. Според г -ѓа 

Димова34 од Агенцијата за катастар на недвижности: 

„… Нелегално изградените згради/објекти на државно земјиште и надвор од 

урбаниот опсег на градовите се карактеризираат со ограничен/недостаток 

на инфраструктура, неорганизирана/нарушена градба, куќи во село, 

привремени градби и различен квалитет на градбата. Што се однесува до 

дивоградбите во урбаниот простор, тие обично се објекти изградени без да 

се почитуваат предвидените барања во градежната дозвола, или може да 

бидат во форма на незаконски проширувања на објекти и градби во елитни 

области со добар квалитет“. 

                                                        
34 Труд подготвен за презентација на „СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БАНКАТА 2019 ЗА ЗЕМЈА 
И СИРОМАШТИЈА“ Светска банка - Вашингтон, 25-29 март 2019 година 
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6.33 Заради собирање, обработка, одржување, управување, користење и дистрибуција 

на просторни и описни податоци за недвижности, се користи геодетски-катастарски 

информациски систем (ГКИС). Покрај податоците за недвижности, ГКИС содржи и 

податоци за бесправно изградени објекти. 

6.34 Во подготовка е Законот за постапување по бесправно изградени објекти со цел да 

се решат проблемите со дивоградбите. Во мај 2021 година, Собранието го усвои 

овој нов Закон за легализација на бесправно изградени објекти, меѓутоа, тој наиде 

на жестоко противење во јавноста и од екологистите, правните и градежните 

експерти, како и од пошироката јавност. Сега се подготвува нов предлог закон од 

страна на Министерството за транспорт и врски. 

6.35 Законот е контроверзен бидејќи дозволува легализација на сите бесправно 

изградени згради, вклучително и оние лоцирани во националните паркови, 

природни резервати и локалитети за културно наследство. Покрај тоа, тој 

предвидува дека легализацијата ќе биде дозволена и во зони со извори на вода за 

пиење. 

6.36 Се проценува дека помеѓу 50.000 и 100.000 бесправно изградени објекти ќе бидат 

легализирани со новиот Закон. Единствените два исклучоци се бесправно 

изградени станбени згради и објекти изградени во охридскиот регион, кои содржат 

природно и културно наследство. 

 

РАНЛИВОСТИ И ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО 

ГРАДЕЖНИШТВОТО   

Во овој дел од извештајот, најпрвин ги презентираме општите ранливости и препораки 

во однос на градежништвото во Северна Македонија. Потоа подетално ги прикажуваме 

de jure ранливостите (ранливостите за злоупотреба на дискреционите овластувања како 

што е дефинирано во самата регулатива) и de facto ранливостите (ранливостите за 

злоупотреба на дискреционите овластувања кога станува збор за спроведување на 

постапката). Исто така, нудиме и препораки. 

Во основниот текст на извештајот само ги споменуваме и наведуваме ранливостите од 

висок степен, но во Анекс на овој извештај е дадена целосна табела на членови кои се 
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проверени за тоа дали содржат ризици за злоупотреба на дискреционите овластувања 

во самата регулатива и во спроведувањето на постапката. 

Општи ранливости во областа на градежништвото и препораки  

6.37 Градежништвото е еден од најголемите сектори и игра клучна важност за 

економскиот развој на Северна Македонија. Оттука, постојат зголемени ранливости 

поврзани со овој факт. Некои од идентификуваните се дадени подолу. 

6.38 Механизмите за квалификација и надзор треба да станат построги. Задолжително 

лиценцирање за инженери (и архитекти, професија која се смета за гранка на 

инженерството) беше воведено во 2008 година, но системот се уште не е толку 

робустен и цврст како што треба. Условите за влез продолжуваат да се потпираат 

во голема мера на референтни писма отколку испити или други поформални 

системи. 

6.39 Дисциплината за извршување исто така се чини дека е слаба. Според 

набљудувачите од индустријата, малкумина фирми или поединци се суспендирани 

или отстранети од професијата. Во отсуство на цврста структура на управување, 

многу професионални здруженија дејствуваат повеќе како лобисти и клубови за 

нивните членови отколку како здруженија што регулираат професионалци во јавен 

интерес. 

6.40 Треба да се појаснат правилата за покривање на осигурувањето од одговорност. 

Воведувањето покритие за осигурување од одговорност не беше лесно. Остануваат 

предизвици и прашања, вклучително и колку долго изведувачите остануваат 

одговорни за негрижа. 

6.41 Постојат голем број дивоградби. Луѓето честопати одлучуваат да започнат градежен 

процес без да ги консултираат прописите, со што намерно го прекршуваат законот. 

Причините за ова може да лежат во неразвиените урбанистички планови или 

недостаток на детални планови во одредени општини. Ова јасно укажува на 

важноста на доброто просторно планирање и јасните процеси, бидејќи одобрението 

за градба главно се однесува на усогласеноста на идниот објект со просторниот 

план (покрај техничките и градежните/материјалните услови). Значи, колку ќе биде 

одржлив развојот на општеството зависи од начинот на кој се планираат човечките 

активности во просторните планови. 
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6.42 Бесправно изградените објекти се голем проблем што треба да се реши со мерки 

кои ќе оневозможат повторен раст на овој проблем во иднина и тоа на начин на кој 

дивоградителите на крајот нема да бидат во иста позиција како оние кои ги 

почитувале сите правила. Исто така, важно е дивоградбата која има одобрение за 

градба, но вклучува и помали прекршувања на одобрението за градење, да се 

третира поинаку од оние што се целосно изградени без одобрение.35 

6.43 Покрај доброто просторно планирање, инспекциската контрола е многу важна. Оваа 

функција треба и дополнително да се зајакне за подобра контрола на градбата во 

физички простор што не е во согласност со просторниот план, за дивоградбите без 

одобренија за градење и секако во фазата на градење да се внимава градбата да 

биде усогласена со градежната дозвола. Ова е главниот превентивен механизам за 

идните дивоградби. 

6.44 Постои ранливост во фаворизирањето на договори за директни преговори за 

градење што ги заобиколува редовните правила за тендери. Склучувањето 

директни договори за капитални инфраструктурни проекти без јавно наддавање го 

зголемува ризикот од корупција. Ова може да се забележи во договорот склучен од 

тогашната македонска влада со кинеската компанија „Синохидро“ за градење на 

автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. 

6.45 Униформноста на системот за издавање дозволи е отежната, бидејќи три различни 

органи се надлежни за градежни дозволи - Министерството за транспорт и врски, 

Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно 

планирање. Станува збор за дуплирање на административните капацитети во иста 

постапка водена од различни министерства – а би можело (Министерството за 

транспорт и врски и Министерството за економија) само да дадат мислење во 

рамките на нивните надлежности, доколку е потребно. 

6.46 Како што спомнавме, тука е и прашањето за капацитетите на администрацијата да 

постапува во временските рамки што им се дадени. Тие се прилично кратки – 5 

                                                        
35 Некои решенија во оваа насока може да се најдат во Словенечкиот Закон за градење, Службен весник РС 
бр. 61/17, 65/20, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341 (Членови 113 – 119 и членовите за 
инспекциски надзор 83 и 93). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
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работни дена за издавање градежна дозвола и 15 дена за надлежниот орган да 

утврди дали се исполнети законските услови за промена на инвеститор и да донесе 

решение за промена на инвеститор или решение со кое барањето се одбива. Тоа 

не претставува проблем доколку има доволно капацитети за темелно да се изврши 

обемната работа (во случај на промена на одобрението за градење можеби ќе се 

појават прашања за влијанието на градбата врз животната средина). 

6.47 Градбата може да биде изменета доколку со измените не се отстапува од ниту еден 

од основните услови. Ова е многу ранлива точка во целиот систем од просторното 

планирање и неговите еколошки оценки па натаму – овие измени и отстапувања 

треба да бидат јасни и ограничени во тоа како се одразуваат подоцна во 

просторниот план. Транспарентноста е важна. 

6.48 Треба да биде јасно како градежната дозвола е поврзана со еколошките проценки 

(ОВЖС) и различните дозволи – како тие се поврзани во фазата на поднесување 

барање и во фазата на издавање одобрение за градба. Во најмала рака, треба да 

се објават јасни информации и истите да бидат достапни за сите засегнати страни, 

со цел тие да бидат свесни за своите обврски и права. Ова е важно за почетокот на 

изградбата. 

De jure и de facto ранливости и препораки 

6.49 Една од првите ранливости што ја идентификувавме во областа на градежништвото 

во Северна Македонија е темата на инвеститорите. Поточно, државните органи и 

јавните претпријатија, како што се субјектите основани од Владата на Република 

Северна Македонија и државните општини, можат, согласно Законот, да го пренесат 

правото на градење на физичко или правно лице, по добивање претходна 

согласност на Владата. Оттука, сметаме дека ова претставува висок ризик за 

корупција, поради што препорачуваме да се измени членот 13а и тој да гласи: 

Владата на Република Северна Македонија може да даде согласност за пренос на 

правото на градење на физичко или правно лице, по позитивно мислење на 

Државниот правобранител. Покрај тоа, високиот ризик од корупција е евидентен и 

на јавните повици за пренос на правата за градење, каде правата најчесто се 

пренесуваат на оној кој ќе даде највисока понуда, додека постапката за наддавање 

не се спроведува согласно Законот за јавни набавки.  
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
13-a  

(1) Државни 
органи, јавни 
претпријатија и 
други субјекти 
основани од 
Владата на 
Република 
Северна 
Македонија или 
Собранието на 
Република 
Северна 
Македонија, 
општините, 
општините во 
градот Скопје и 
градот Скопје, 
како и општини, 
општини во 
градот Скопје и 
градот Скопје 
кои се стекнале 
со право на 
трајно користење 
на градежно 
земјиште заради 
изградба на 
објект согласно 
со Законот за 
градежно 
земјиште, можат 
да го пренесат 
правото на 
градење на 
физичко или 
правно лице по 
претходна 
согласност на 
Владата на 
Република 
Северна 
Македонија. 
(2) (2)
 Органи
те и субјектите од 
ставот (1) на овој 
член правото на 
градење може да 
го пренесат само 
на физичко или 
правно лице кои 
може да се 
стекнат со право 
на сопственост 
во Република 
Македонија 
согласно со 
закон, избрани 
врз основа на 

Закон за 
градежно 
земјиште 

Зборот „може“ 
означува 
опционалност 
 
Правото на 
пренесување 
на правото на 
градење 
произлегува од 
правото на 
трајно 
користење на 
земјиштето на 
РСМ, по 
одобрение од 
Владата. 

Зборот „може“ 
како опција, не 
е задолжение 
1. Фразата „со 
претходна 
согласност на 
Владата на 
Република 
Северна 
Македонија во 
членот треба да 
се избрише. 
2. Ставот 2) 
станува став 3). 
Нов став 2) е 
воведен во чл. 
13-а: 
Владата на 
Република 
Северна 
Македонија 
може да даде 
согласност за 
постапување на 
органите од 
став 1 по 
позитивно 
мислење на 
Државниот 
правобранител 

Ризик од корупција; 
 
 
Новината е воведена 
затоа што сопственоста 
на предметниот имот 
може да се пренесе на 
физичко или правно 
лице. Во случај на 
конфликт или друга 
причина за судска 
постапка, правата на 
државата ги застапува 
Државниот 
правобранител 
согласно Законот за 
државен 
правобранител. 
Неговото позитивно 
мислење е поддршка на 
позитивен резултат за 
државата во 
евентуалниот спор меѓу 
странките или третата 
страна. 
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јавен повик по 
пат на 
доставување 
понуди. 

Член 
13-b 

(1) Јавниот повик 
за пренесување 
на правото на 
градење го 
спроведува 
Комисијата за 
спроведување на 
постапката за 
пренос на 
правото на 
градење (во 
натамошниот 
текст: 
Комисијата), 
формирана од 
органот, односно 
субјектот од 
членот 13-а став 
(1) од овој закон. 
 
(4) Единствен 
критериум за 
избор на 
најповолен 
понудувач е 
висината на 
понудениот 
процент од брутo 
развиената 
површина на 
делот од 
објектот кој по 
изградбата ќе 
биде предаден 
во сопственост 
на органот, 
односно 
субјектот од 
членот 13-а став 
(1) од овој закон  
(9) Договорот за 
пренесување на 
правото на 
градење се 
склучува со 
најповолниот 
понудувач по 
претходна 
согласност на 
Владата на 
Република 
Северна 
Македонија 

Закон за 
Државна 
комисија за 
одлучување 
во управна 
постапка и 
постапка од 
работен 
однос во 
втор степен 

(1)  Како се 
избираат 
членовите на 
комисијата?  
 
Ставовите (4) и 
(8) се исти! 
Постапката со 
Јавен повик за 
избор на 
најдобар 
понудувач ја 
врши Комисија 
за 
спроведување 
на постапката 
за 
пренесување 
на право на 
градење чии 
членови ги 
предлага 
органот 
наведен во 13-
а(1). 

Постапката не 
предвидува 
користење на 
Законот за 
јавни набавки 
 
Сопственоста 
се пренесува на 
страната која 
има право на 
трајно 
користење на 
земјиштето 
 
Постапката за 
наддавање 
мора да биде 
според Законот 
за јавни 
набавки 
 
Потребна е 
идентична 
интервенција 
како во 13-а за 
(9) поради 
истите причини. 
 

Ризик од корупција 
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Препораки: одобрението за градба може да се вметне и во правилата за 

располагање со државен или општински имот36. Пред сè, градежната дозвола е 

предмет со кој располага јавниот сопственик што треба да се планира и оправда 

според одредени принципи. Владата го потврдува планот за државниот имот, а 

советот на општината го потврдува планот за имотот на општината. Ова е 

превентивен механизам против „ад хок“ одлуки, Планот и процесот на располагање 

треба да бидат транспарентни. Во отсуство на такви правила, законот треба да се 

повикува на принципите за јавни набавки. Формирањето на органот што има моќ на 

одлучување треба да биде јасно утврдено во законот – кој ги предлага членовите и 

од кои редови се експертите, улогата на народниот правобранител или 

потенцијално од Државниот завод за ревизија на Република Македонија. 

6.50 Понатаму, советуваме да биде задолжително учесниците во изградбата на зградите 

да обезбедат банкарска гаранција, барем за претпријатијата од објекти од прва 

категорија. Во моментов на учесниците им се дава можност да дадат банкарската 

гаранција, што сметаме дека претставува висок ризик во законот. Дополнително, 

нашата анализа покажа дека постапките за издавање одобренија за градење 

генерално не претставуваат големи ранливости. Меѓутоа, идентификувавме 

одреден ризик со дискреционо овластување во рацете на општините при 

одредување на изгледот на фасадата за објекти од јавен или државен интерес. 

  

                                                        
36 Во Словенија постои Закон за физички средства на државата и локалната самоуправа, англиската верзија 
е достапна на http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
41 

Учесниците во изградбата 
на градби од членот 57 на 
овој закон можат да 
предвидат давање на 
банкарска гаранција чија 
висина ќе ја определат со 
меѓусебен договор, со која 
ќе гарантираат навремено 
и квалитетно извршување 
на работите, 
надоместување на 
евентуално причинета 
штета при вршењето на 
работите, како и 
навремена исплата за 
извршените работи. 

 Зборот „може“ 
како опција; 
можат да 
предвидат 
давање на 
банкарска 
гаранција 

Дискреционо 
овластување 
 
измени 

Барем за згради од 
прва категорија, тоа 
треба да биде 
задолжително. 
Ова важи и за некои 
згради од втора 
категорија 

Член 
67-a 

(1) Советот на општината, 
советот на општината во 
градот Скопје, односно 
Советот на градот Скопје 
со одлука може да го 
утврдат изгледот на 
фасадата на еден или 
повеќе објекти кои се 
ставени во употреба и/или 
за кои е предвидена 
доградба и/или надградба, 
или за истите е донесено 
правосилно решение за 
утврдување на правен 
статус на бесправен објект 
согласно со Законот за 
постапување со 
бесправно изградени 
објекти,, доколку утврдат 
дека тоа е од значење за 
општината, општината во 
градот Скопје, односно 
градот Скопје. 

  
Зборот „може“ 

Дискреционо 
овластување  
 
 
Владин 
закон 

Дискреционо 
овластување 

 

Препораки: како што споменавме, банкарската гаранција треба да биде 

задолжителна барем за зградите од прва категорија. Што се однесува до изгледот 

на фасадата – тоа е содржина на просторниот план, надлежниот орган за одобрение 

за градење треба само да ја провери усогласеноста на проектот со барањата за 

просторен план. 

6.51 Од друга страна, успеавме да идентификуваме неколку пропусти во областа на 

роковите за изградба. Имено, на надлежните органи им се дава дискреционо 

овластување во процесот на продолжување на роковите за градба. Покрај тоа, не 

се споменати конкретни постапки за продолжување на овие рокови, што подразбира 
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висок ризик во законот. Понатаму, насоките за издавање и неиздавање одобренија 

за градба во суштина ги издава и прифаќа истото лице – министерот за транспорт 

и врски, што е уште еден пример за дискреционото овластување во областа на 

градежништвото. Последиците од ваквата регулатива во најлошото сценарио може 

да бидат трагични случаи, како оној во Тетово, Северна Македонија, каде во 

катастрофален пожар загинаа 14 лица во модуларна болница за која не била 

потребна официјална градежна дозвола. 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
68 

(1) Инвеститорот е 
должен градбите од 
прва и втора 
категорија да ги 
изградат во рок не 
подолг од десет 
години, од денот на 
правосилноста на 
одобрението за 
градење. 
(2) По исклучок од 
став (1) на овој член 
за линиски 
инфраструктурни 
градби, за 
функционални 
делови од 
инфраструктурни 
градби како и за 
инфраструктурни 
градби составени од 
повеќе делови од кои 
најмалку еден дел 
претставува линиска 
инфраструктура од 
членот 57 ставови (1) 
и (2) на овој закон, 
надлежниот орган 
може на барање на 
инвеститорот 
најдоцна во рок од 
три месеци пред 
истекот на рокот од 
ставот (1) на овој 
член со решение да 
му го продолжи рокот 
за завршување на 
изградбата за 
најмногу пет години 
од рокот утврден во 
ставот (1) на овој 
член. 
(3) Формата и 
содржината на 
образецот на 
барањето за 
продолжување на 
рокот од ставот (2) на 
овој член и 
потребната 
документација, како 
и формата и 
содржината на 
решението од ставот 
(2) од овој член, ги 
пропишува 
министерот кој 
раководи со органот 
на државната управа 

(2)(3) 
Закон за 
општа 
управна 
постапка 

(2) > 57(1), (2) 
 
Формулацијата 
со зборот 
„може“ 

(2) 
незадолжително 
може 
(2) 
продолжување 
на временскиот 
период до 5 
години 
(3) ДО 
Го овластува 
министерот за 
транспорт и 
врски да 
пропише како во 
ставот 

Дискреционо 
овластување 
(2) незадолжително 
може 
(2) продолжување на 
временскиот период 
до 5 години 
(3) нема конкретна 
постапка; 
(3) содржината на 
законот може да се 
„прилагоди по мерка“ 
кога е потребно 
Сите општи акти може 
да бидат поништени 
од владата (Владиниот 
закон чл. 30(2)); 
како на пример: 
Ако е дадено вакво 
продолжување (на 
пример за 5 години, а 
Владата го поништи 
тоа продолжување 
и/или го направи 1 
година и тоа не е 
доволен период, тогаш 
проектот ќе/може да 
банкротира) 
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надлежен за вршење 
на работите од 
областа на 
уредувањето на 
просторот 

Член 
73 

(1) Одобрение за 
градење не е 
потребно за 
следниве градби: 
редови 1 - 33 
(3) Градбите од став 
(1) алинеи 16, 17, 18, 
21, 23, 24 и 25 на овој 
член., кои не се 
предвидени со 
урбанистички план 
односно 
урбанистичко 
планска 
документација, се 
предвидуваат со 
програма која се 
состои од графички и 
текстуален дел, при 
што текстуалниот 
дел содржи 
податоци за 
градбата и просторот 
за поставување на 
градбата а 
графичкиот дел се 
состои од приказ на 
постоечката и 
планираната 
состојба 
4) Програмата од 
став (3) на овој член 
за градбите за 
потреби на 
општините, 
општините во градот 
Скопје и Градот 
Скопје ја одобрува 
Советот на 
општината, Советот 
на општината во 
градот Скопје 
односно Советот на 
градот Скопје, а за 
градбите чија 
изведба е 
финансирана од 
Буџетот на 
Република Северна 
Македонија или од 
страна на правни 
лица во целосна или 
доминантна 
сопственост на 
Република Северна 
Македонија или со 
средства од 

 Дискреционо 
овластување 
на министерот 
за транспорт и 
врски; 

Дискреционо 
овластување 
Истото лице ги 
издава 
Упатствата од 
став (5) и ја 
одобрува 
програмата врз 
основа на тие 
Упатства во став 
(4) 

Дискреционо 
овластување 
Овој член ја опишува 
основната состојба во 
изградбата на 
модуларни болници. 
Во една од нив се 
случи катастрофален 
пожар со 14 жртви во 
Тетово. 



„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

92 

Европската унија 
односно друга 
меѓународна 
организација. како и 
за привремени 
градби за 
сместување на 
работници при 
изградба на линиски 
инфраструктурни 
објекти од прва 
категорија од членот 
57 од овој закон, и за 
модуларни градби 
или група модуларни 
градби за вршење на 
здравствена дејност 
што се поставени на 
локацијата на 
постоечки 
здравствени 
установи, ја 
одобрува органот на 
државна управа 
надлежен за вршење 
на работите од 
областа на 
уредување на 
просторот. 
(5) Министерот кој 
раководи со органот 
на државната управа 
надлежен за вршење 
на работите од 
областа на 
уредување на 
просторот донесува 
Упатство за начинот 
на изготвување на 
програмата од став 
(3) на овој член. 

 

Препораки: одобренијата за градење се тесно поврзани со просторните планови, 

тие се всушност нивна материјализација. Затоа, упатството за издавање на 

одобренијата за градење треба да биде во надлежност на органите за уредување 

на просторот. За продолжувањето на одобрението за градење, препорачуваме 

законот да биде јасен за тоа кога трајно истекува одобрението за градење и кои би 

можеле да бидат оправдани причини за негово продолжување. Важно е јавните 

инвеститори да ги следат истите правила како и приватните инвеститори; треба да 

се постават превентивни механизми особено ако инвеститорот е истото 

министерство/орган што е исто така надлежно за одобрението за градење. 
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6.52 Дополнително, висок законски ризик е евидентен во членовите кои се однесуваат 

на надзорот над изградбата. На пример, некои членови може да бараат пониски 

надлежности на избраните функционери (на пример, директорот на инспекторатот) 

отколку на самите вработени кои работат на урбанистичките проекти (на пример, 

градежните инспектори). Тоа има потенцијал да создаде сериозен ризик во 

процесот на спроведување и во практиката. Дополнително, беше идентификуван 

уште еден висок ризик во начинот на кој Националниот регистар на културно 

наследство се известува за прекините на изградба на објекти. Сметаме дека 

инспекторатот или градоначалникот на ЕЛС треба да биде тој што ќе информира за 

прекинот на изградбата, наместо градежниот инспектор. По можност директно да ја 

извести Управата за заштита на културното наследство, наместо да го информира 

државниот орган надлежен за работите од областа на културата. Од друга страна, 

и на градежните инспектори им се дава дискреционо овластување за да можат да 

воведат забрани за градба и да затвораат градилишта.  

 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ 
ПОВРЗАН 
ЗАКОН 

КОМЕНТАР
И 

РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТ
О 

Член 98 Одржување на градежен објект објект 
(1) Сопственикот на објектот е должен 
преку тековно и инвестиционо 
одржување да ги сочува основните 
барања за градбата, во согласност со 
проектот за употреба и одржување. 
 
(2) За работите од ставот (1) на овој член 
сопственикот на објектот може да 
определи правно лице - управител за 
тековно и инвестиционо одржување на 
објекти од прва и втора категорија (освен 
за станбени објекти над три нивоа) од 
членот 57 на овој закон. 
 
(3) Управител на одржување може да 
биде правно лице регистрирано во 
Централниот регистар за вршење на 
соодветна дејност и кое има лиценца за 
управител на одржување. 
 

Закон за 
домување 
 

Лиценциран
о правно 
лице 
(Лиценца 
од МТВ) 
Тековен и 
инвестицис
ки менаџер 
за 
одржување 
Изборно за 
(чл. 
57(1);(2)) 
градби со 
помалку од 
3 нивоа 

Правен ризик 
Употребата на 
зборот „може“ се 
смета како „мора“  
(може да значи мора 
да) 
Во став 2 значи може 
Во став 3 значи мора 

 

Член 128-
b 

(1) 
(2) 
(3) 3) има стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС или завршен VII / 1 степен 
– Градежен факултет или Архитектонски 
факултет; 
(3) 4) има најмалку шест години работно 
искуство по дипломирањето, во 
релевантната област; 

 Владата го 
именува и 
разрешува 
директорот 
(1) на 
инспекторат
от по јавен 
оглас (2). 
Надлежност

Надлежностите на 
избраното лице 
согласно (3) може да 
бидат помали од 
надлежностите на 
вработените 
(градежни 
инспектори), односно 

Ризикот во законот 
наметнува 
сериозни ризици во 
спроведувањето/ 
практиката 
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 ите се 
пропишани 
во (3) 

нема лиценца А или 
Б за инспектор. 

Член 
133(3) 

 Закон за 
заштита 
на 
културнот
о 
наследств
о 

Национале
н регистар 
на културно 
наследство 

Временска рамка; 
Начин на 
информирање 
 
 
Зошто инспекторот; 
А НЕ инспекторатот 
или градоначалникот 
на ЕЛС 
 
Зошто органот на 
државната управа 
надлежен за вршење 
на работите од 
областа на културата 
СЕ ПРЕТПОЧИТА 
Управата за заштита 
на културното 
наследство 

 

Член 
139(1) 

(1) Во решението од членот 137 на овој 
закон градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор може 
да изрече и забрана за градење и 
користење на објектот со затворање на 
градилиштето.  
(Означените зборови се укинуваат со 
Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ 
бр.49/11) 

  Дискреционо 
овластување  
 
Формулирано со 
зборот „може“ 
 

 

Член 144 (1) Градежниот инспектор кога ќе 
констатира дека општината не 
овластила градежен инспектор за 
вршење на работите утврдени со овој 
закон, составува записник кој го 
доставува до министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот со предлог за 
добивање на овластување за вршење на 
работите од надлежност на овластен 
градежен инспектор. Записникот заедно 
со предлогот се доставува и до 
градоначалникот на општината, односно 
градоначалникот на општината во 
градот Скопје. Министерот кој раководи 
со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот 
врз основа на предлогот, може да даде 
овластување за вршење на работите од 
надлежност на овластен градежен 
инспектор. 

 Овде се 
поставува 
прашањето 
што се 
случува 
кога 
Локалната 
самоуправа 
не 
назначува 
овластен 
градежен 
инспектор 

Формулирано со 
зборот „може“ 
 

Дискреционо 
овластување на 
министерот за 
транспорт и врски 

 

Препораки: инвеститорот да се задолжи да определи стручно правно лице за надзор на 

изградбата кое мора да биде запишано во Централниот регистар (да не биде 
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опционално), во спротивно целта на овој институт не е исполнета. Кога се јавува проблем 

со тоа дека општината нема именувано градежен инспектор, законот треба да предвиди: 

1. да се даде одредена надлежност на националниот орган за просторно планирање да 

надгледува дали општините имаат редовна постапка за именување на инспекторите; 2. 

ако не, националниот надлежен орган за просторно планирање треба да биде обврзан 

да го стори тоа, наместо општината. 
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7  П О С Т О Е Ч К А  С О С Т О Ј Б А  И  
П Р Е П О Р А К И  –  У П Р А В У В А Њ Е  С О  
В О Д И   

7.1 Водата е незаменлив ресурс неопходен за сите аспекти на животот. Затоа, 

управувањето со ваков важен ресурс е од витално значење за секоја земја и нација, 

бидејќи доброто управување носи ефикасна и клучна улога во социјалната и 

економската благосостојба. 

7.2 Географската положба на Република Северна Македонија е централен дел на 

Балканскиот Полуостров, а површината на водата претставува скоро 2% од 

нејзината територија со 35 реки и 53 езера. Иако водните ресурси се значајни, 

распределбата е нерамномерно распоредена, бидејќи западниот дел е 5 пати 

побогат со врнежи во споредба со централниот дел на земјата. Секој од 10 -те 

најголеми извори на вода се наоѓа во западниот дел на земјата, оставајќи го 

источниот дел значително сушен и зависен од акумулираните брани. Охридското 

Езеро во најголемиот и најзначајниот површински воден ресурс со 50,73 км3, 

следено од Преспанското Езеро со 4,75 км3. 

ЗАКОНСКА РАМКА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОДИТЕ  

7.3 Заштитата на сите природни ресурси од јавен интерес е определена со членот 56 

од Уставот  на Република Северна Македонија. Сеопфатна законодавна рамка  

беше основана за да се воспостави институционална контрола и одговорност за 

управување со водите. Македонска стратегија за води  беше усвоена на 1 октомври 

2012 година како долгорочна стратегија, која специфицира 30-годишен план за 

развој и управување со секторот за води. Визијата на стратегијата, меѓу другото, 

вклучува план за подобрување на екосистемите на каналот, езерото и реката преку 

управување со водите и зачувување на исклучителен квалитет на водата за пиење. 

7.4 Националното законодавство што го регулира управувањето со водите во Северна 

Македонија се состои од: Закон за вода (во комбинација со подзаконски акти и 

правилници), Закон за концесии и јавно приватно партнерство, некои основни 

концепти од Уставот на Република Северна Македонија. Други важни акти и форми, 
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како и годишни извештаи се од Министерството за животна средина и просторно 

планирање (во натамошниот текст „МЖСПП“) и други важни законодавства од 

областа на управувањето со водите. 

7.5 Според Годишниот извештај 2020 на МЖСПП37  во периодот што се разгледува од 

2012 до 2019 година, издадени се вкупно 767 дозволи за вода, од кои 82 дозволи за 

испуштање вода и 685 дозволи за употреба на вода. Најголем дел од лиценците 

издадени во 2015 година, 16 лиценци за испуштање во води и 133 лиценци за 

употреба на вода. Бројот на издадени дозволи има тренд на опаѓање во периодот 

од 2016 до 2019 година, што не е показател дека правото на користење на водата е 

намалено. Понатаму, од податоците може да се заклучи дека од 2017 до 2019 

година, издадени се вкупно 184 дозволи за складирање, обработка и преработка на 

отпад и 135 дозволи за собирање и транспорт на комунален и друг вид отпад. 

  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И УСВОЈУВАЊЕ НА 

ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ  

7.6 Општите документи за планирање и развој на управувањето со водните ресурси во 

Република Северна Македонија, утврдени во член 61 од Законот за води се: 

Националната стратегија за води; Основа за управување со водните ресурси на 

Република Македонија и Плановите за управување со речни сливови.  

7.7 Националниот совет38 за вода  е одговорен за управување со водните ресурси, 

усогласување и координација на различни потреби и интереси со цел да предложи 

различни мерки за зачувување, заштита и континуирано подобрување на режимот 

на вода на територијата на Северна Република Македонија. Составен е од 9 члена, 

еден од: Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство 

за здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за економија, 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и еден по предлог: 

                                                        
37 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/0301_GodisenSOERIzvestaj_2020.pdf  
38 Во согласност со членовите 219 и 223 од Законот за водите. 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/0301_GodisenSOERIzvestaj_2020.pdf
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претседателот на ЗЕЛС; претседателот на Македонската академија на науките и 

уметностите, невладина организација која дејствува во областа на заштитата на 

водите, на предлог на невладини организации кои работеле на ова поле во 

последните три години; како и еден претставник од Советот за управување со 

подрачјето на речен слив наизменично од секој совет со по еден мандат. 

7.8 Претседателот и членовите на Националниот совет за води се избираат за време 

од три години без право на реизбор, освен за претставникот од ставот 3 (со мандат 

од 1 година). Националниот совет како што е споменато во претходниот став ги 

разгледува и дава мислења: 1) за предлог на законите и другите прописи со кои се 

уредуваат прашањата од областа на управување со води; 2) за спроведување на 

законите и другите прописи со кои се уредуваат прашањата од областа на 

управување со води; 3) на нацртот на националната стратегија за управување со 

води; 4) на нацртот на Водостопанската основа на Република Македонија; 5) на 

нацртот на плановите за управување со речен слив; 6) за потребата за измени и 

дополнувања на Водостопанската основа на Република Македонија и на плановите 

за управување со речен слив; 7) за други планови, мерки и програми утврдени 

согласно со овој закон и 8) за други прашања согласно со Деловникот за работа 

(усвоен од Националниот совет за води) 

7.9 Понатаму, Совет за управување со подрачјето на речниот слив39 е одговорен за 

подготовка и следење на имплементацијата на Планот за управување со речните 

сливови, мислења и предлози во врска со приоритетите во управувањето со 

водните ресурси, по предлог на министерот на МЖСПП за секоја област на речниот 

слив. Членовите ќе бидат номинирани претставници на: МЖСПП, Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за здравство, 

Министерство за транспорт и врски, општините и градот Скопје, здружението на 

потрошувачи, субјектите за управување со водните ресурси, претставниците на 

водните заедници, давателите на услуги за водоснабдување и одведување и 

третман на отпадни води и други корисници на вода, индустријата, невладините 

организации, советот за управување со делови од речниот слив и други засегнати 

                                                        
39 Во согласност со член 223 од Законот за води. 
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страни. Бројот на членови варира и се одредува врз основа на големината на 

речниот слив, како и обемот на активности поврзани со водите што се вршат во 

речниот слив. Министерот за МЖПП може да формира совет за управување со 

делови од речниот слив, на начин, на којшто речниот слив ќе биде распореден на 

поголема површина или чии активности се поголеми и/или распределени за да 

можат да се групираат. Советот одлучува со две третини мнозинство гласови. Сите 

членови на гореспоменатите совети се остварливи за да добијат надомест. за 

подрачјето на речниот слив распоредено на поголема површина или чии активности 

се поголеми и/или распределени за да можат да се групираат. Советот одлучува со 

две третини мнозинство гласови. На сите членови на гореспоменатите совети им 

следува надоместок за нивната работа во советот.  

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ВОДИТЕ  

7.10 Законот за водите40 е општ и главен рамковен закон за животна средина во врска со 

водите. Законот ги воспоставува целите и принципите на водите како добра од општ 

интерес кои уживаат посебна заштита и се во сопственост на државата. Покрај тоа, 

законот пропишува управување со водните ресурси што мора да биде насочено кон 

заштита на животната средина и постигнување на еколошките цели. Заедно со 

посебни закони41 поставува регулаторна рамка и ги дефинира одговорностите, како 

и улогите во управувањето со водите. 

7.11 Користењето на водата како ресурс, како што е дефинирано во членот 13 од Законот 

за води, ги опфаќа активностите на акумулирање, зафаќање, црпење, 

пренасочување на површинските и на подземните води за: 1) консумирање од 

страна на човекот, наводнување, за индустриски, технолошки, стопански потреби и 

за други намени; 2) за производство на електрична енергија и други погонски 

намени; 3) за одгледување на риби; 4) за пловидба; 5) за спорт, рекреација, капење 

                                                        
40 Закон за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13,180/14, 146/ 15 и 52/16) 
41 http://www.fao.org/faolex/aqualex/general-profile/en/?iso3=MKD   

http://www.fao.org/faolex/aqualex/general-profile/en/?iso3=MKD
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и 6) акумулирање, зафаќање, црпење, користење, пренасочување и за други 

намени.  

7.12 Според член 15 од Законот за водите: 
 
“Доколку има повеќе барања за користење на водите од едно исто водно тело за 
кое што не е издадена дозвола за користење на вода, дозволата за користење 
вода се издава согласно со следниов приоритет за:  
1) водоснабдување на населението преку јавен водоснабдителен систем, за 
здравствените установи и за правните лица од областа на ветеринарството, 
за потребите на одбраната, за индустријата за производство и за преработка 
на храна и за напојување на добитокот;  
2) наводнување на земјоделското земјиште;  
3) водоснабдување на индустријата и за стопански потреби;  
4) хидроенергетските и за другите погонски потреби;  
5) потребите на парковите и на другите јавни површини;  
6) полнење на водата во шишиња за комерцијални потреби и  
7) други потреби.  

 
7.13 Физичките и правните лица треба да добијат дозвола за користење на вода. 

Дозволата за користење на вода обично се издава за зафаќање и црпење на 

површински води, црпење и пренасочување на подземни води и за секое испуштање 

во води. Дозволата за вода ја издава МЖСПП, кое исто така го пропишува 

образецот за барањето на дозвола.  

7.14 Формата42 на Дозволата за користење вода се состои од 5 делови:  

ДЕЛ 1: Детали за барателот (основни податоци за барателот на пр. Име на правно 

лице/лице, одговорно лице и податоци за контакт). 

ДЕЛ 2: Податоци за дејностите / активностите и за локацијата 

2.1 Дејности / активности на кои се однесува барањето,  

2.2. Податоци за локацијата на местото на зафаќање / црпење / акумулирање, 

2.3. Податоци за водното тело од кое ќе се користи водата, 

2.4. Постојни дозволи поврзани со локацијата на која се однесува барањето. 

                                                        
42 https://www.moepp.gov.mk/?page_id=17529  

https://www.moepp.gov.mk/?page_id=17529
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ДЕЛ 3: Податоци за водостопанскиот објект за  зафаќање/црпење/акумулирање  на 

водата  и намена на водата  

3.1. Вид на водостопански објект, 

3.2. Намена и количество. 

ДЕЛ 4. Податоци за основниот проект. 

ДЕЛ 5. Потпис и печат на барателот. 

Изјава за веродостојноста на поднесените податоци и документација од страна на 

одговорното лице во правното лице. 

 Податоци за одговорното лице во правното лице. 

7.15 Пред поднесување на барањето, правно и физичко лице е должно да побара (член 

30 и 31 од Законот за води) од МЖСПП: водостопански услови за проектирање и 

услови за заштита на водните екосистеми и на екосистемите зависни од вода 

заради изработка на техничка документација.  Крајниот рок за доставување на оваа 

документација е 15 дена по поднесување на барањето (ова може да се продолжи 

на друг период од 15 дена со причина за неможност и неиспорака). 

7.16 Барателот, односно, правно и физичко лице има право на консултативна постапка 

со МЖСПП. Консултацијата треба да ја започне МЖСПП во рок од 7 дена од денот 

на приемот на барањето. Јавноста треба да биде информирана за барањето за 

издавање дозвола барем преку еден дневен весник и на веб -страницата на 

МЖСПП; јавноста има рок од 15 дена да презентира коментари и мислења. Покрај 

тоа, градоначалникот на општината или институциите може да даде мислење; 

доколку не го сторат тоа во рокот, се смета дека не се противат на тоа. Дозволата 

за вода мора да се издаде во рок од три месеци по пријавата. Во случај таа дозвола 

да не биде издадена или одбиена, барателот може да поднесе потсетување (во рок 

од 3 работни дена) до МЖСПП. Покрај тоа, одлуката треба да се даде во рок од 5 

дена по потсетувањето доколку нема одлука, 

7.17 Доколку МЖСПП одбие да издаде дозвола (поради непочитување на планот за 

управување со сливот на реката), жалителот има рок од 30 дена да поднесе жалба 
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против МЖСПП до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка 

од работен однос во втор степен43.  По жалбата, инспекцијата се врши во рок од 3 

работни дена, согласно член 33 од Законот за води. Доколку е соодветно, периодот 

за издавање може да се продолжи, со цел да се даде повеќе време на МЖСПП да 

одлучи за издавањето. Доколку издавањето на решението повторно го исполнува 

рокот, доколку рокот повторно се надмине и одлуката, инспекторот ги споделува 

досиејата до соодветното обвинителство. 

ИЗДАВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ, ВРЕМЕТРАЕЊЕ, 

ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА 

КОРИСТЕЊЕ ВОДИ  

7.18 Барањата за издавање дозвола (утврдени во член 41 од Законот за водите) се 

исполнуваат со испитување од страна на комисија формирана од министер кој 

раководи со МЖСПП (во натамошниот текст: Комисија), составена од 5 члена од кои 

еден од Државниот инспекторат за животна средина, двајца членови од органот 

одговорен за извршување на стручни работи во областа на управувањето со 

речните сливови и двајца членови од МЖСПП. Дозволата има правно дејство од 

моментот кога носителот на дозволата доставува потврда за завршен испит до 

МЖСПП (пред законско започнување на дозволата можно е комисијата да издаде 

привремена дозвола - условите се исти). Членовите на комисијата избрани за 

период од 2 години со право на реизбор од најмалку уште еден мандат. Комисијата 

донесува деловник за својата работа. Стручно-административните работи на 

комисијата ги извршува МЖСПП. 

7.19 Според член 45 од Законот за водите, изменување и дополнување на дозволата за 

користење на води се можни од следниве причини: 

„...1) квантитетот и/или квалитетот на водата што се користи или 
2) квантитетот и/или квалитетот на водното тело од коешто се користи 
водата или 
3) технолошкиот процес на работа. ... “ 

                                                        
43 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 
И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
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7.20 Валидноста на издадената дозвола е максимум 10 години. Со исклучок може да 

биде подолго доколку барателот добил концесија за употреба на вода како што е 

наведено во претходниот став од овој документ. Барањето за продолжување на 

дозволата мора да се издаде 6 месеци пред истекот на важноста на дозволата. 

7.21 Откако ќе се добие дозволата за користење на водата, преносот на правото на вода 

е можен со наследување на правен наследник. Понатаму, преносот на носителот 

исто така може да ја пренесе дозволата за користење на вода на трета страна со 

или без надомест, целосно или делумно, доколку тоа не ја промени содржината на 

дозволата. Новиот носител мора да се согласи со трансферот во период од 15 дена, 

така што MЖСПП може да го поправи во книгата за управување со води. 

7.22 Дозволата за користење на вода, како што е дефинирано во член 47 од Законот за 

водите, престанува доколку: 1) истече рокот на важноста на дозволата; 2) 

корисникот се откажал од правата утврдени со дозволата; 3) не се започне со 

изградба, реконструкција или доградба на објектите и постројките од дозволата во 

рок од најмалку две години од денот на издавањето на дозволата; 4) не се завршат 

работите и активностите за изградба, одржување, експлоатација, изменување, 

проширување, рехабилитација или затворање на изградени водостопански и други 

објекти во рокот определен со дозволата; 5) водата, без оправдани причини, не се 

користи и/или испушта континуирано во период од две години во текот на 

времетраењето на дозволата; 6) доколку се исполни условот од членот 42 став (4) 

на овој закон; 7) издадената дозвола не е во согласност со измените и 

дополнувањата на плановите за управување со речните сливови; 8) доколку 

настапи смрт на физичкото лице без наследници или 9) ликвидација на носителот 

на дозволата. 

7.23 Во согласност со член 51 од Законот за водите, дозволата се одзема доколку: 1) 

водата се користи, односно се испушта спротивно на условите утврдени со 

дозволата; 2) носителот не го платил надоместокот и 3) на носителот на дозволата 

со правосилна одлука му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на 

дејност поврзана со користење на води или испуштање во води. 
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КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ44 

7.24 Концесијата за користење на водите е регулирана со член 53 (и наредните членови) 

од Законот за водите за стопанските активности што се остваруваат со користење 

на водите од површинските и подземните води. Стопанските активности може да се 

вршат со доделување на концесија на правно/физичко лице и јавно приватно 

партнерство (во натамошниот текст: концесија). 

7.25 Концесијата се издава за: 1) производство на електрична енергија во 

хидроцентрали; 2) флаширање вода за комерцијални потреби; 3) езерски сообраќај; 

и 4) давање туристички, спортски и други рекреативни услуги со изградба на трајни 

објекти. За доделување на концесија во согласност со член 56, дозволата за 

користење на вода е задолжителна (и тендерската документација45).  

7.26 Времетраењето на концесијата за користење на водата (како што е регулирано во 

член 57 од Законот за водите) не треба да трае повеќе од: 1) за производство на 

електрична енергија во хидроелектрични централи: - со моќност над 10 МW до 70 

години, - со моќност од 2 до 10 МW до 50 години и - со моќност до 2 МW до 30 години; 

2) флаширање на вода за комерцијални потреби, без оглед дали се работи за 

зафаќање на вода од површинско или подземно водно тело до 20 години; 3) 

одгледување на риби и водни птици; - во рибници до 25 години, - во кафези до 15 

години и - водни птици до 15 години; 4) за езерски сообраќај до десет години и 5) 

давање на туристички, спортски и други рекреативни услуги со изградба на трајни 

објекти до 20 години. Надоместокот за концесија за користење на водата, се состои 

од два дела, и тоа: - еднократен надоместок и годишен надоместок: за производство 

на електрична енергија - како процент од остварената просечна цена на 

произведената електрична енергија, за полнење на вода во шишиња - како процент 

од продажната цена по литар произведен производ; за туристички услуги - како 

процент од просечната продажна цена на градежното земјиште на подрачјето на 

градот или општината во која е доделена концесијата и тоа според површината за 

користење и години на користење 

                                                        
44 Согласно Законот за водите и Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 
45 Согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 
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7.27 Договорот за концесија може да се пренесе според член 42 од Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство. Договорот за концесија за стоки од општ интерес или 

договорот за основање јавно приватно партнерство може да се пренесе со писмена 

согласност од концесионерот (т.е. јавниот партнер) на начин на кој првичниот 

договор е непроменет. Концесијата може да се прекине во случај на одземање на 

дозволата за користење на вода (погледнете во 2.15) и во случаите предвидени со 

одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство. Плановите за 

управување со речните сливови се подготвуваат за секоја река во период од секои 

6 години. 

ДОЗВОЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ 46 

7.28 Секое дејствие или активност со коешто се загадуваат водите или се испуштаат 

отпадни води или непреземање на дејствие со коешто се овозможува загадување 

на водите или испуштање на отпадни води е забрането. По исклучок на правните и 

физичките лица, вклучувајќи ги и органите на државната управа, општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје можат да испуштаат отпадни води во 

согласност со Законот за водите и со Планот за управување со речниот слив. 

МЖСПП издава дозвола за испуштање е или носи решение со кое го одбива 

барањето за издавање на дозвола за испуштање, во рок не подолг од три месеца 

од денот на приемот на барањето. А-интегрирана еколошка дозвола, односно Б-

интегрирана еколошка дозвола за инсталации во заштитено подрачје се прибавува 

во постапка определена со тој закон. 

7.29 Според член 83 од Законот за водите, со дозволата за испуштање особено се 

утврдуваат: 1) податоците за носителот на дозволата; 2) листата на објектите и 

постројките во согласност со доставената техничка документација; 3) начинот и 

условите на изградба, реконструкција и доградба на објектите и постројките; 4) 

режимот за работа на објектите и постројките; 5) начинот и условите за испуштање 

во водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта и последиците од 

промената на режимот на водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта, 

                                                        
46 Дозвола за испуштање – член 79 од Законот за водите  
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вклучително и граничните вредности за емисиите на супстанциите и нивните 

количини и стандардите за животна средина; 6) начинот и постапката на мерење на 

квантитетот и квалитетот на испуштањето во водите, како и начинот на доставување 

на податоците од мерењето; 7) начинот и постапката за плаќање на надоместокот 

за испуштање во води; 8) начинот, условите и степенот на прочистување и 

собирање и третман на отпадните води; 9) роковите во кои треба да започнат и да 

завршат работите и активностите за изградба, одржување, експлоатација, 

изменување, проширување, рехабилитација и затворање на изградени 

водостопански и други објекти и 10) времетрањето на дозволата (според член 85 од 

Законот за водите, не подолго од 10 години). 

7.30 Доколку МЖСПП не издаде дозвола за испуштање, барателот може да поднесе 

барање до МЖСПП да донесе одлука за издавање дозвола за испуштање до во рок 

од 5 работни дена. Потоа  по тој период од 5 работни дена може да се извести 

Државниот управен инспекторат. Овој орган има рок од 10 дена да изврши увид и 

уште 3 работни дена да го извести барателот. 

ДОЗВОЛА ЗА ВАДЕЊЕ ПЕСОК, ЧАКАЛ И КАМЕН ЗАРАДИ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА ВОДИТЕ   

7.31 Постапката за дозвола за вадење на песок, чакал и камен заради подобрување на 

режимот на водите започнува по поднесување на барање до МЖСПП. Одлуката се 

усвојува во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето. Барателите 

можат да поднесат жалба против одлуката во рок од 15 дена до Државната комисија 

за одлучување во управна постапка и постапката за работни односи во втор степен. 

7.32 Доколку органот не го издаде решението, барателот може да побара издавање на 

решението во период од 3 работни дена прво до МЖСПП. 

РАНЛИВОСТИ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО И ПРЕПОРАКИ   

Во овој дел од извештајот, прво ги презентираме општите ранливости и препораки во 

однос на управувањето со водите во Северна Македонија. Потоа подетално ги 

прикажуваме de jure ранливостите (ранливостите за злоупотреба на дискреционите 

овластувања како што е дефинирано во самата регулатива) и de facto ранливостите 
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(ранливостите за злоупотреба на дискреционите овластувања кога станува збор за 

спроведување на постапката). Исто така, нудиме и препораки.  

 

Во основниот текст на извештајот, само ги споменуваме и наведуваме ранливостите од 

висок степен, но во Анекс на овој извештај ја вклучуваме целосната табела на членови 

кои се проверени за ризици за злоупотреба на дискреционите овластувања во самата 

регулатива и во спроведувањето на постапката.. 

Општи ранливости и препораки во управувањето со водите 

 

7.33 Секаде каде што во постојното законодавство од областа на животната средина 

потписник на дозволите е министерот задолжен за тој  ресурс, постапката треба да 

се измени и потписник на дозволата треба да биде овластено службено лице од 

организациската единица (сектор или оддел) во која се спроведува управната 

постапка за издавање на тој вид дозвола/лиценца. Ова ќе биде во согласност со 

член 24 од Законот за општата управна постапка, во делот на издавањето на овој 

вид на исправи. Со тоа се намалуваат дискреционите овластувања на 

функционерот во институцијата, бидејќи тоа е лице задолжено за креирање 

политики, но не и лице кое треба да води стручна управна постапка. 

7.34 Во делот на издавање одредени видови дозволи, веќе се издадени овластувања за 

службени лица за водење одредени предмети (согласно Законот за општа управна 

постапка), но сепак тоа треба да се регулира со законска регулатива. 

7.35 Со оглед на Националната стратегија за спречување на корупцијата, МЖСПП 

подготви документ со наслов Анализа на ризици на работното место, во соработка 

со раководителите на секторите, во кој беа откриени работни места кои се во 

постојан ризик од потенцијална злоупотреба на службената должност како можност 

или поради политички или други притисоци во однос на пречекорување на 

границите на службеното овластување по предметите, како и предвидена можност 

за ротација по истекот на 5 години на овие лица, согласно Стратегијата за 

управување со ризици, Законот за внатрешна контрола и нивна замена со други 

лица во постојната организациона единица (сектор, оддел). Пред сè, се работи за 
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работни места кои се однесуваат на издавање одредени потврди, лиценци, дозволи 

кои се дел од одредена управна постапка.  

7.36 Побарувачката, важноста и суштината на водата како ресурс само расте и ќе 

продолжи да расте. Затоа, поттикот за експлоатација на ова побарување со 

нелегални активности е многу висок, а со тоа и ризикот за корупција. Според 

UNODC47 процентот на поткуп во секторот водоснабдување е 5,1% (2013 година), 

обично за прашањата прашања поврзани со забрзување на постапките за црпење 

на вода.  

7.37 Ризикот за дискреција при одлучувањето може да биде присутен кај Комисијата која 

ги оценува дозволите за користење на водите. Таа се состои од само 5 члена кои 

имаат мандат од 2 години (со можно продолжување од 1 година) и тие се именувани 

од Министерот на МЖСПП. Следната ранливост во однос на корупцијата може да 

се поврзе со Регистарот на проценители на животната средина48 објавена на веб -

страницата на МЖСПП 49. Само 4 компании/лица имаат лиценца за проценка на 

животната средина. 

7.38 Дури и бирократските постапки не ја спречуваат корупцијата. Доказ за ова се 

бројните случаи на коруптивни дејствија, обично во случаите на одлучување за 

издавање дозволи за користење вода, проследени со оние во кои државните 

службеници не презеле конкретни дејствија против издавање дозволи за градење 

со кои очигледно се прекршуваат одредбите од Законот за водите. Оттука, етичкиот 

кодекс и моралниот компас можат да прераснат во ранливост на јавната 

администрација. 

7.39 Ова може да се подобри доколку административните постапки се транспарентни, 

ако има јасни информации за сите засегнати страни за нивните права и/или обврски. 

Важно е плановите за управување со водите да се изработуваат во соработка со 

сите релевантни чинители и експерти, а пошироката јавност да биде вклучена во 

                                                        
47 Macedonia_Business_corruption_report_ENG.pdf (unodc.org) 
48 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/registar-proceniteli-zivotna-sredina.pdf  
49 https://www.moepp.gov.mk/?page_id=2699  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Macedonia_Business_corruption_report_ENG.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/registar-proceniteli-zivotna-sredina.pdf
https://www.moepp.gov.mk/?page_id=2699
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раните фази на планирањето. Потоа сите дозволи и отстапки треба да бидат во 

согласност со овој план. 

7.40 Кај управувањето со водите, честопати фокусот се сведува на користењето на 

водите - Важно е на водите да се гледа како дел од зачувувањето на природата – 

тие обично се дури и заштитени подрачја. Овие водни површини се исклучително 

важни за зачувување на биолошката разновидност и потребни се силни мерки за 

нивна заштита. Пожелно е да постојат некои видливи механизми за поврзување 

помеѓу зачувувањето на природата и управувањето со водите. А влијание на некои 

градби врз природата исто така е предмет на оценување. 

7.41 Се препорачува поединечните дозволи за различни интервенции/користење на 

водите да се оценуваат на начинот утврден во член 4(7) од Рамковната директива 

за води. Ова е еден вид механизам за проверка на одржливоста со кој се спречува 

влошување на добрата состојба на подземните води, добрата еколошка состојба 

или добриот еколошки потенцијал на водното тело. 

7.42 Тука повторно се дадени прилично кратки временски рамки за различни фази од 

постапката за издавање дозволи за користење вода – консултација во рок од 7 дена 

од денот на приемот на барањето, 15 дена за јавната консултација. Доколку 

општината не може да даде мислење во оваа временска рамка, се смета дека ја 

дала својата согласност. Јавната консултација треба да биде подолга, а 

временската рамка за надлежните институции може да биде кратка само ако има 

доволно капацитети. Во спротивно, претпоставката за дадено мислење не е на 

место. 

7.43 Многу е важно следењето на спроведувањето на дозволите (а исто така и 

недозволените дејствија во физичкиот простор). Инспекциите треба да имаат 

доволно капацитети. Може да се јави проблем кога државните или општинските 

тела не се придржуваат до правилата (можеби не ги набавиле потребните дозволи) 

или ги пречекоруваат. Транспарентноста на дозволите и загадувањето и 

користењето на водата е важна. 

De jure и de facto ранливости и препораки 

7.44 Во текот на процесот на проверка на Законот за животна средина на Република 

Северна Македонија, идентификувавме неколку случаи каде на општините им се 
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дава дискреционо овластување да дадат или да не дадат мислење за различни 

барања поврзани со Законот за води. Сето ова е поврзано со начелото на молчење 

на администрацијата и претставува мал ризик во законот, меѓутоа сметаме дека 

општините треба да бидат обврзани да дадат свое мислење за различни теми, дури 

и ако се согласуваат со барањето, за да се минимизира ризикот за злоупотреба на 

дискреционо овластување. 

ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
36 

Права и обврски на 
органите на 
општините и на 
градот Скопје во 
однос на барањето 

став (2) Доколку 
градоначалникот на 
општините и 
градоначалникот на 
град Скопје не го 
достават писменото 
мислење во рокот од 
ставот (1) на овој 
член, се смета дека се 
согласиле со 
барањето. 

 

Закон 
за 
водите 

 

Поврзано со 
начелото на 
молчење на 
администрацијата, 
(Закон за општа 
управна постапка) 

Дискреционо право 
на општините без 
разлика дали даваат 
мислење или не 

 

Член 
38 

Доставување на 
ставови и мислења по 
барањето 

 

(4) Доколку органите 
наведени во членот 
33 став (4) точка 1 од 
овој член не достават 
писменото мислење 
во рокот од ставот (1) 
на овој член, се смета 
дека немаат 
забелешки по 
барањето. 

Закон 
за 
водите 

 

поврзано со 
начелото на 
молчење на 
администрацијата, 
(Закон за општата 
управна постапка) 

Дискреционо право 
на општините без 
разлика дали дава 
мислење или не, 

 

 

Препораки: како што е споменато во општите препораки, во случат кога надлежниот 

орган не дал мислење, не треба да има правни претпоставки дека „се смета дека се 

согласува со барањето“ (ова треба да се избрише). Треба да се даде мислење, но 

за тоа надлежниот орган треба да има доволно време и капацитети. Во спротивно, 

ваквата претпоставка е директно спротивставување на заштитата на животната 
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средина/природата/водата. Може да се случи надлежниот орган да го издаде 

мислењето подоцна (ако роковите се прекратки) и тоа да се искористи на суд. Значи, 

треба да им се остави доволно време на надлежните органи да го дадат своето 

мислење. Во случај мислењето да не биде издадено во дадената временска рамка, 

органот што одлучува може да заклучи само дека не е издадено или не е „навремено 

издадено“. 

7.45 Исто така, во барањата за издавање дозволи е утврден сериозен ризик, каде 

одговорниот управен орган го одбива барањето доколку издавањето на дозволата 

не е во согласност со Планот за управување со речен слив, се загрозува јавниот 

интерес или се повредуваат одредбите на меѓународен договор ратификуван од 

Република Македонија. Меѓутоа, постојат неколку ризици поврзани со оваа тема. 

Прво, Планот за управување со речен слив сè уште не е усвоен во Република 

Северна Македонија, што значи дека барањето за издавање на дозволата не може 

да биде во согласност со планот. Згора на тоа, во Законот не е наведено како и кој 

ќе го утврдува и оценува јавниот интерес, што во пракса остава широк простор за 

маневрирање на органот на управата на кој му е дадено дискреционо овластување 

да одлучува за овие прашања.  
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ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
39 

Одбивање на 
барањето за 
издавање на дозвола 

(1) Органот на 
државната управа 
надлежен за вршење 
на работите од 
областа на 
животната средина, 
со решение го 
одбива барањето од 
членот 30 став (1) на 
овој закон, доколку 
утврди 

(2) барателот може 
во рок од 30 дена од 
денот на приемот на 
решението да изјави 
жалба до Државна 
комисија за 
одлучување во 
управна постапка и 
постапка од работен 
однос во втор 
степен. 

 
Одлуката ја 
донесува 
Управата 

 Плановите за 
управување 
со речен слив 
сè уште не се 
усвоени! 

 Како ќе се 
одредува 
јавниот 
интерес?! Кој 
ќе го прави 
тоа? 

 Како ќе се 
оценува 
јавниот 
интерес?! 

 

 

Препораки: јавните интереси да се дефинираат и објаснат во законите; потоа 

треба дополнително да се елаборира во Планот за управување со речен слив. 

Доколку проектот не е во согласност со таквиот план, тогаш тоа е против јавниот 

интерес што е заштитен со планот. Органот надлежен за одлучување треба да 

ги елаборира овие аргументи. Но, во таквите постапки треба да им се дозволи 

на невладините организации кои може да се сметаат како „засегната јавност“ 

(член 2(5) од Архуската конвенција) кои би можеле да го застапуваат јавниот 

интерес во постапката (да го исполнат принципот на спротивставена страна за 

да дадат одредена тежина на јавниот интерес). Или треба да се постават 

одредени правила за одмерување на јавните интереси. 

7.46 Понатаму, висок ризик во Законот е присутен и во областа на дозволите за 

користење вода. Овде барателите на дозволата се само законски обврзани од 

денот на одобрувањето на дозволата. Во пракса, тоа значи дека барателите 

немаат законска обврска да плаќаат никакви давачки за користење на водата во 

текот на целата постапка за издавање на дозволата, којашто во пракса може да 
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трае навистина долго. Слично на тоа, на органите кои се надлежни за издавање 

дозволи за користење вода им се дава дискреционо овластување да издаваат 

дозволи за користење на вода за одреден временски период. Тоа значи дека 

надлежните органи, врз основа на голем број фактори, можат да донесат одлуки 

за тоа колку долго важат дозволите за користење вода, врз основа на 

субјективно одлучување на овластеното лице, на кое не му се дадени никакви 

фактори за да се специфицира времетраењето на дозволата. 
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ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
41 

Отпочнување на 
правно дејство на 
дозволата 

(1) Органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
животната средина 
е должен да 
изврши преглед на 
објектите и 
постројките и 
доколку условите 
од дозволата се 
исполнети, на 
носителот на 
дозволата му 
издава потврда за 
извршен преглед на 
објектите и 
постројките. 

(2) Прегледот на 
објектите и 
постројките го врши 
комисија 
формирана од 
министерот кој 
раководи со 
органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
животната средина, 
составена од пет 
члена и тоа по еден 
член од Државниот 
инспекторат за 
животна средина, 
два члена од 
органот надлежен 
за вршење на 
стручни работи од 
областа на 
управувањето со 
речен слив и два 
члена од органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
животната средина. 

Закон за 
водите 

 

Закон за 
градење 

(2) за инсталации 
од категорија А, 
Министерството 
за транспорт има 
своја комисија за 
издавање 
дозволи за 
користење, во 
која членуваат 
претставници од 
МЖСПП. За тие 
инсталации, 
дозволата 
влегува во сила 
на денот кога 
комисијата ќе 
потврди; 

Вообичаено 
претставници од 
МЖСПП не се 
вклучени во 
заведените 
активности на 
оваа комисија за 
таа категорија 
објекти, бидејќи 
нивната теренска 
работа на овој 
план е во рамките 
на комисијата на 
МЖСПП. 

 

 

(4) согласно 
Законот за водите 
дозволена е 
можност за 
регулирање 
одредено право 
од привремен 
карактер (како 
дискреционо 
овластување); 
што значи дека 
остварувањето на 
нечие право е 
овозможено 
(привремено) 
пред издавањето 
на дозволата 

Законската 
обврска 
започнува од 
денот на 
одобрување за 
користење на 
водата согласно 
Законот за 
градење 
(временска 
рамка за 
активност на 
Комисијата) 

 

За тој период не 
се плаќа такса 
за користење 
вода, тоа може 
да трае долго!!!! 

Потребно е да се 
направи измена на 
постојниот Закон, член 
41, став 2 во правното 
дејствие за да се 
надмине временската 
рамка во делот на 
издавањето на 
дозволата. 
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Препораки: да не се користи вода без дозвола и плаќање; во спротивно тоа значи 

прекршување на принципот „загадувачот плаќа“ и штети на вредноста на јавниот 

интерес и општествената заедница. Овој законски пропуст треба да се коригира. 

Треба да се постават јасни правила за времетраењето на одредени видови дозволи 

(може да бидат во извршниот пропис) - не може да се остави на своеволно 

одлучување на овластено лице. 

7.47 Дополнително, Владата на Република Северна Македонија, на предлог на 

одговорниот министер, може да одлучи да му ја одземе дозвола за користење вода 

(4) Од моментот на 
издавањето на 
дозволата од 
членот 26 став (1) 
на овој закон до 
моментот на 
започнувањето на 
правно дејство на 
дозволата согласно 
со ставот (3) од овој 
член, органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
животната средина 
може, врз основа на 
барање на правно 
или физичко лице, 
да издаде дозвола 
за времено 
користење на 
водата од истото 
водно тело на 
коешто се однесува 
дозволата од 
членот 26 став (1) 
на овој закон 

Член 
46 

Времетраење на 
дозволата 

(1) Дозволата од 
членот 26 став (1) 
на овој закон се 
издава на 
определено време 
во зависност од 
видот на 
водостопанскиот 
објект, но не 
подолго од десет 
години. 

Закон 
за 
водите 

Во праксата, 
времетраењето 
на дозволите е 6 
години, тоа е 
поврзано со 
важноста на 
плановите за 
управување со 
речен слив. 

Субјективно 
одлучување врз 
основа на лична 
проценка на 
овластеното 
лице! 

Причините за 
утврдување на 
времетраењето 
на дозволата не 
се наведени 
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на носителот, под услов со одземањето да се обезбеди или да се постигне поширок 

јавен интерес споредено со оној што е постигнат со издадената дозвола. Повторно, 

овде не е јасно како и кој ќе го утврдува и оценува јавниот интерес, што претставува 

висок ризик од злоупотреба на дискреционото овластување во Законот. 
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ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
52 

Посебен услов за 
одземање на 
дозволата 

(1) Владата на 
Република 
Македонија, на 
предлог на 
министерот кој 
раководи со 
органот на 
државната 
управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
животната 
средина или на 
предлог на друг 
орган на 
државната 
управа може да 
одлучи да му ја 
одземе 
дозволата на 
носителот 
доколку со 
одземањето се 
обезбедува или 
се остварува 
повисок јавен 
интерес од оној 
заради чие 
остварување е 
издадена 
дозволата. 

Закон за 
водите 

Јавен интерес!!!  Висок! Како 
ќе се 
одредува 
јавниот 
интерес?! 
Од кого? 

Како ќе се 
оценува 
јавниот 
интерес?! 

 

Член 
142 

Заштита и 
подобрување на 
режимот на 
водите со вадење 
на песок, камен и 
чакал од коритата 
и бреговите на 
површинските 
водни тела 

Заради заштита и 
подобрување на 
режимот на 
водите од 
коритата и 
бреговите на 
површинските 
водни тела 
(водотеците, 
езерата и од 
акумулациите) се 

Закон за 
водите 

 

Поврзување 
со член 131- 
Развој и 
одржување на 
површинските 
води 

Не се пропишува 
уредба за 
формата и 
содржината на 
дозволата – 
треба да се 
пропише 

 

Нема образец за 
барање, но има 
Образец за 
содржината на 
дозволата; 

Носители се 
само општините 
и 
водостопанските 
објекти. 

Можност за 
злоупотреба 
на вадење 
на чакал, 
бидејќи се 
користи и 
како 
минерална 
суровина; 

МЖСПП ги 
контролира 
овие 
дејствија 
преку 
документ 
испратница 
што го следи 
материјалот 

Водоводните 
претпријатија кои се 
одговорни за 
реализација на оваа 
дејност, ангажираат 
компанија за вршење 
на таа дејност. 

Единствена контрола 
за следење на 
условите за дозвола е 
документот 
испратница, што 
укажува на можност за 
злоупотреба! 

За да се реши тоа, ќе 
се направат измени во 
законот. 

Со измените, 
пуштањето во промет 
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вади песок, чакал 
и камен. 

Вадење на песок, 
чакал и камен од 
коритата и 
бреговите на 
површинските 
водни тела, 
езерата и 
акумулациите со 
цел подобрување 
на водниот 
режим, ќе влезат 
во рамките на 
надлежноста на 
субјектите за 
управување со 
водни ресурси на 
територијата за 
којашто се 
одговорни 
субјектите и во 
рамките на 
надлежностите 
на единиците на 
локална 
самоуправа за 
териториите каде 
што нема 
воспоставени 
субјекти за 
управување со 
водни ресурси и 
за урбани 
подрачја. 

Вадењето на 
песок, чакал и 
камен од 
коритата и 
водните страни 
на површинските 
водни тела се 
врши врз основа 
на дозвола 
издадена од 
министерот кој 
раководи со 
органот на 
државната 
управа надлежен 
за работите од 
областа на 
животната 
средина. 

Во наведената 
дозвола се 
определува 
локацијата, 
количината, 
начинот, времето, 

на овие материјали 
нема да биде 
придружено со 
испратница. 
Испратницата ќе биде 
пропратен документ 
само за испорака на 
материјалот до 
одредено складиште, 
продажбата на 
материјалот ќе биде по 
пат на јавно 
наддавање. 

Со овие измени би се 
спречила злоупотреба 
на речниот материјал, 
а би се овозможила 
контрола и следење на 
истиот материјал 
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Препораки: за правна сигурност на носителите на дозволи за користење вода и за 

начелото на владеење на правото, во законот треба да се утврдат јасни причини за 

одземање на дозволата. Обично, тие причини може да се поврзани со државна 

одбрана, спречување природни катастрофи или други оправдани и ограничени 

причини. Во однос на ископот на песок, чакал и камен, нема потреба во член 142 да 

се пропишува дека „заради заштита и подобрување на водното тело“ е неопходен 

ископ. Иако тоа може да е вистина, целта на законот е да ги постави правилата за 

користење на природните ресурси кои се општо добро. За користење на природните 

ресурси е во сила принципот „загадувачот плаќа“ и правилата не треба да се 

разликуваат како за дозволите за користење на вода – обрасците за барање 

утврдени со извршен пропис (како уредба) и објавени. Треба да се објават сите 

дозволи и да се следи ископувањето според дозволите. 

7.48 Законот за води,  вклучува и можност за злоупотреба на ископувањето чакал, 

бидејќи чакалот најчесто се користи и како минерална суровина. МЖСПП 

моментално ги контролира овие извлекувања преку документ наречен 

Испратница, кој е одговорен за следење на материјалот. Сепак, препорачуваме 

законот да се измени така што испратницата ќе биде само пропратен документ 

за испорака на чакал на одредена локација за складирање. Потоа, продажбата 

предметите и 
средствата за 
ископ, утовар и 
транспорт на 
песок, чакал и 
камен. 

Дозволата се 
запишува во 
водната книга од 
членот 160 на 
овој закон. 

Министерот кој 
раководи со 
органот на 
државната 
управа надлежен 
за работите од 
областа на 
животната 
средина ги 
пропишува 
формата и 
содржината на 
дозволата. 
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на материјалот ќе се спроведе преку процес на јавно наддавање, со што би се 

обезбедила подобра контрола и следење на чакалот, како и помала веројатност 

за злоупотреби на речниот материјал во иднина. 

7.49 Помал ризик е присутен и на полето на меѓусебно влијание, заштитата и 

мониторинг на бунарите, каде на одговорниот министер му се дава право да го 

определи нивото до кое може да се вадат подземните води во одредени бунари. 

Наше мислење е дека во процесот на мониторинг, дел од надлежностите за 

утврдување на нивото до кое може да се извлечат подземните води од бунарот, 

не треба да бидат исклучиво во надлежност на надлежниот министер, туку 

Управата за хидрометеоролошки работи треба биде вклучена во постапката. 

Секаде каде што во постојната законска регулатива од областа на управувањето 

со водите потписник на дозволите е министерот, постапката треба да се измени 

и потписник на дозволата треба да биде овластено службено лице во 

организациската единица (сектор или одделение) каде што се води управната 

постапка. за издавање на тој тип на дозвола/лиценца. Понатаму, ова ќе биде во 

согласност со член 24 од Законот за општата управна постапка  и ќе ги намали 

дискреционите овластувања на функционерот во институцијата, бидејќи тоа е 

лице задолжено за креирање политики, но не и лице кое треба да спроведуваат 

стручни управни постапки. 
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Препорака: последното треба да се смени на тој начин што министерот треба да 

донесе решение за утврдување на нивото на подземните води по добивање 

позитивно мислење од Управата за хидрометеоролошки работи. 

7.50 И на крај, во Законот за трговски друштва постои правна празнина во однос на 

нефинансиското известување на корпоративните субјекти. Оваа правна празнина се 

однесува на неусвоени барања за заштита на животната средина. Според 

Директивата за нефинансиско известување50, земјата мора да усвои критериуми за 

класификација на субјектите кои ќе имаат задолжителни барања за известување до 

надлежните национални органи кои се однесуваат на прашањата кои произлегуваат 

од преземените и спроведените активности и мерки за намалување на 

                                                        
50 Директивите на ЕЗ може да помогнат во спроведувањето: Commission guidelines on non-financial reporting 

Commission guidelines on reporting climate-related information 

ЧЛЕН  СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК 
ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Член 
203 

 

Меѓусебно влијание, 
заштита и мониторинг на 
бунари 

(1) (1) Министерот кој 
раководи со органот на 
државната управа 
надлежен за вршење на 
работите од областа на 
животната средина го 
утврдува нивото до 
коешто може да се црпи 
подземна вода од 
бунарот со цел: 1) да се 
минимизира ризикот од 
намалување на водното 
ниво, што би можело да 
ја намали штедроста на 
соседните бунари; 2) да 
се одржува рамнотежа 
меѓу полнењето и 
црпењето на аквиферот, 
и 3) да се избегнуваат 
негативни ефекти врз 
водните екосистеми и 
водната средина. 

Закон 
за 
водите 

Во процесот на 
мониторинг, дел од 
надлежностите за 
определување на 
нивото до кое може 
да се извлечат 
подземните води од 
бунарот не треба да 
бидат исклучиво во 
надлежност на 
министерот, туку во 
постапката треба да 
биде вклучена и 
Управата за 
хидрометеоролошки 
работи. 

  

https://ec.europa.eu/info/publications/non-financial-reporting-guidelines_en
https://ec.europa.eu/info/publications/non-financial-reporting-guidelines_en#climate


„Поддршка на државната реорганизација“ 

   

122 

загадувањето, заштита на водите и заштита на животната средина во целост. Има 

нејаснотии во однос на стручниот орган кој ќе биде задолжен за усвојување еко-

стандарди на национално ниво, недостаток на капацитет за ревизија на нивното 

спроведување во пракса и ефикасен и ефективен надзор над ревизијата. Во една 

реченица, Република Северна Македонија треба да донесе методологија за 

спроведување еко-ревизија. Дополнително, Словенија има добар пример за такви 

стандарди за еко-ревизија, поради што е потребна соработка меѓу македонските и 

словенечките национални институции, особено затоа што Советот за унапредување 

и надзор на ревизијата на РСМ веќе има потпишан Меморандум за разбирање со 

Агенцијата за Јавен надзор на ревизијата на Словенија. 
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8  А Н Е К С И  

 

АНЕКС 1 

*ДЕТАЛНА ПРОВЕРКА – МАПИРАЊЕ 
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Закон за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 32 / 2020) 
  

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГИ ПОВРЗАНИ ЗАКОН КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА 

член 1 Со овој закон се уредува системската и 
хиерархиската уреденост на урбанистичкото 
планирање во системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, целите и начелата 
на урбанистичкото планирање и уредувањето на 
просторот, видовите и содржината на 
урбанистичките планови, условите за вршење на 
работите од областа на урбанистичкото 
планирање, постапките за изработување, 
донесување и спроведување на урбанистичките 
планови, надзорот над спроведувањето на 
одредбите на овој закон, како и други работи од 
областа на урбанистичкото планирање. 

Законот за општата управна 
постапка се разгледува во 
врска со поврзаниот закон 
што обезбедува права, 
обврски и процедури за 
извршување на должностите 
и постапките на 
администрацијата за другите 
инволвирани страни, 
вклучително и граѓаните.  
Закон за формирање на 
државна комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од 
работен однос во втор 
степен; 

Општ вовед     

член 5 Во просторот опфатен со урбанистичките 
планови, јавен интерес е уредувањето и 
хуманизацијата на просторот, заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на 
природата, како и зачувувањето на природните и 
културните вредности на просторот. 
За јавниот интерес од ставот (1) на овој член се 
води грижа во сите фази од урбанистичкото 

  Членот дава објаснување за 
приоритетот на „јавниот 
интерес“ во однос на 
урбанистичкото планирање и 
дава обврска во секој случај 
да се даде приоритет на 
јавниот интерес во однос на 
приватниот интерес.  

Ова остава простор за 
толкување 
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планирање, односно во постапките на 
изработување, донесување, спроведување и 
следење на спроведувањето на урбанистичките 
планови. 
(3) Со урбанистичкото планирање 
задолжително се штити јавниот интерес кој е 
приоритетен, додека приватниот интерес се 
обезбедува согласно со закон. 
(4) Со урбанистичките планови се 
утврдува видот, намената, подрачјето, 
локацијата и димензиите на просторот, 
земјиштето и градбите што се од јавен интерес 

Приватниот интерес е 
обезбеден согласно закон. 
Ова остава простор за 
толкување 
  

член 6 Урбанистичките планови од членот 10 став (1) 
точки 2, 3, 4 и 5 од овој закон, се спроведуваат со 
поединечни акти како што се урбанистичкиот 
проект и актите за градење согласно со Законот 
за градење, за чиешто усогласување со 
урбанистичките планови служат изводот од 
урбанистички план и потврдата за урбанистичка 
усогласеност 

Член 6 се однесува на 
Законот за градење 

      

член 7 (1) (1) За усогласување на урбанистичките 
планови од членот 10 став (1) точки 1, 3, 4 и 5 од 
овој закон, со плановите од повисоко ниво на 
планирање, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
просторното планирање, издава услови за 
планирање на просторот. 

Членот 7 се однесува на 
локалната самоуправа 

      

член 9 9. Цели и начела на урбанистичкото 
планирање 

        

член 10 (1) Во зависност од обемот на урбанистичкото 
планирање, како и дали предметот на 
планирање е од државно или локално значење, 
се донесуваат следните урбанистички планови: 
1. Генерален урбанистички план; 2. Детален 
урбанистички план; 3. Урбанистички план за 
село; 4. Урбанистички план за вонградска 
населба и 5. Урбанистички план за површини и 
објекти од државно значење. (2) Урбанистичките 
планови од ставот (1) точки 1, 2, 3 и 4 на овој член 
се планови од локално значење, а 

Членот 10 ја поставува 
хиерархијата на 
урбанистичките планови во 
кои некои се однесуваат на 
локалната самоуправа 
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урбанистичкиот план од ставот (1) точка 5 на овој 
член е план на државно значење. 

член 12 (1) Генерален урбанистички план за град чијшто 
плански опфат е со површина до 400 хектари, 
покрај содржините од генералното планирање од 
член 11 ставови (2), (3) и (5) од овој закон, може 
за целиот плански опфат да биде разработен по 
форма и содржина и како детален урбанистички 
план од членот 13 од овој закон, кој ќе биде 
составен дел на генералниот урбанистички план. 
(2) Генерален урбанистички план за град чијшто 
плански опфат е со површина поголема од 400 
хектари, покрај содржините од генералното 
планирање од член 11 ставови (2), (3) и (5) од 
овој закон, може за дел од планскиот опфат во 
големина помала  од 400 хектари што 
соодветствува на плански опфат на детален 
урбанистички план и претставува урбанистичка 
целина да биде разработен по форма и 
содржина и како детален урбанистички план од 
членот 13 од овој закон, кој ќе биде составен дел 
на генералниот урбанистички план 

  Членот го содржи зборот 
„може“ нудејќи избор во 
став 1 и 2. Не содржи 
разумни насоки како 
градоначалникот ќе избере 
еден избор. 
  

Не нуди насоки 
Дискреционо овластување 
  

Може да влијае на буџетот на 
локалната самоуправа 
  
  

член 14 4. Урбанистички план за село  
(4) Донесувачот на планот со планска програма 
одредува дали урбанистичкиот план за село ќе 
се изработува како план со генерална и детална 
регулација од ставот (2) точка 1 на овој член, 
план со генерална регулација и општи услови за 
градење од ставот (2) точка 2 на овој член или 
како план со општи услови за градење од ставот 
(2) точка 3 на овој член. 
(5) Начинот на одредување на соодветниот вид 
на урбанистички план за село е пропишан во 
прописот од членот 24 од овој закон. 

    (5) Начинот на 
определување на 
соодветен тип на 
урбанистички план за село 
е пропишан во прописот 
од членот 24 на овој закон. 

  

член 19 (3) Поблиската содржина, форма и начин на 
графичка обработка на урбанистички планови од 
членот 10 од овој закон е пропишана во прописот 
од членот 24 од овој закон. 

  Овој член ја наведува 
структуралната содржина на 
урбанистичките планови 

    

член 20 Надлежни органи за донесување на 
урбанистички планови  

Поради листата на 
одговорни субјекти/органи за 
донесување на урбанистички 

Во овој член е наведена 
листата на одговорни 
субјекти/органи за 
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Член 20 (1) Советот на градот Скопје донесува 
генерален урбанистички план на градот Скопје. 
(2) Советот на општина во градот Скопје 
донесува: 1. детален урбанистички план; 2. 
урбанистички план за село и 3. урбанистички 
план вон населено место. (3) Советот 
на општина со седиште во град донесува: 1. 
генерален урбанистички план; 2. детален 
урбанистички план; 3. урбанистички план 
за село и 4. урбанистички план вон населено 
место.(4) Советот на општина со седиште во 
село донесува: 1. урбанистички план за село и 2. 
урбанистички план вон населено место. (5) 
Владата на Република Северна Македонија 
донесува урбанистички план за подрачја и 
градби од државно значење согласно со 
постапка утврдена во членот 30 од овој закон 

планови, некои од нив се 
поврзани со други закони 
(пр. Закон за локална 
самоуправа чл. 22;26;42; 
Закон на град Скопје чл. 
10;15) 

донесување урбанистички 
планови 

член 22 1. 11. Плански период на урбанистички 
планови 
 
Член 22 
(1) Планирањето на просторот се врши за 
одреден плански период, кој служи за 
пресметување на идните потреби за просторен 
развој и за предвидување на програмските 
параметри на просторниот развој во постапката 
за изработување и спроведување на плановите. 
Планскиот период е време за кое се прави 
проекција на сите состојби и развојни 
тенденции врз основа на податоците 
собрани во базната година на отпочнување 
со изработка на урбанистички план и 
временски период за кој се очекува 
урбанистичкиот план да се реализира. 
(2) Планскиот период изнесува десет години за: 
1. генерален урбанистички план, 
2. урбанистички план за село и 
3. урбанистички план за подрачја и градби од 
државно значење. 
(3) Планскиот период изнесува пет години за: 
1. детален урбанистички план и 

  89(4) прекршочни глоби 
доколку> 
не ги почитува роковите 
пропишани во однос на 
планскиот период во членот 
22 од овој закон; 
  

  89(4) нејасна одредба 
Потребно е автентично толкување 
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2. урбанистички план за вон населено место. 
член 22 (4) Во текот на пропишаниот плански период, 

донесувачот на планот еднаш годишно, при 
подготвувањето на годишната програма за 
изработување на урбанистички планови од 
членот 40 од овој закон, го анализира начинот 
на спроведување на плановите со цел да се 
утврди евентуалната потреба од нивно 
изменување и дополнување 

  66(4) Извештајот за 
состојбата во областа го 
подготвува Комисијата за 
урбанизам во соработка со 
сите правни лица кои ги 
исполнуваат условите за 
вршење стручни работи од 
областа на изработување на 
урбанистички планови, а го 
донесува Советот на 
општината. општината во 
градот Скопје и градот 
Скопје. 

    

член 22 (6) (6) Рок за изработка на анализата од 
ставот (5) на овој член, врз основа на која треба 
да се одлучи за донесување на нов план со нов 
плански период е 18 месеци за случаите од став 
(8) алинејата 1 од овој член и 36 месеци за 
случаите од ставот (8) алинеите 2 и 3 од овој 
член, пред завршувањето на планскиот период. 
(8) Постапката за изработување и донесување 
на урбанистички план по правило треба да 
заврши со донесување на планот: 
- најдоцна до 18 месеци од отпочнувањето на 
постапката за изработување и донесување на 
урбанистички план со плански период од пет 
години;  
- најдоцна до 36 месеци од отпочнувањето на 
постапката за изработување и донесување на 
урбанистички план со плански период од десет 
години и 
- најдоцна до 48 месеци од отпочнувањето на 
постапката за изработување и донесување на 
генерален урбанистички план за градот Скопје. 
(9) Доколку постапката за изработување и 
донесување на урбанистички план трае 
подолго од рокот одреден во ставот (8) на 
овој член, а планот не е донесен, се врши 
анализа од страна на донесувачот со која се 
проверува дали се случиле промени во 

    Нема одговорност доколку 
се исполнети условите во 
22(9). 
  

22(9) Продолжување на периодот 
на донесување за 12 
дополнителни месеци 
претставуваат ризик за буџетот 
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просторот, односно дали податоците од 
документационата основа на планот се 
застарени и доколку анализата утврди дека 
документационата основа на планот не е 
застарена процесот на донесувањето на 
планот продолжува до донесувањето на 
планот, но најдолго уште 12 месеци. 

член 23 (6) Донесувачот на планот, одлуката за 
суспензија ја донесува врз основа на стручен 
елаборат за суспензија на применувањето на 
урбанистичкиот план, негови делови или 
плански одредби, изработен од комисијата за 
урбанизам од членот 38 од овој закон, а по 
претходно добиено мислење од министерот кој 
раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, кое се издава во рок 
од 15 работни дена по приемот на стручниот 
елаборат и барањето за мислење. 

  Плановите може целосно 
или делумно да се укинат од 
Советот на ЕЛС или да 
бидат суспендирани целосно 
или делумно. 
89 (1) 5; (2)5 

Обезбедена одговорност 
за штети. Нема лична или 
институционална вина. 

Може да влијае на буџетот на 
органите на локалната 
самоуправа; или во случајот 5. 
буџетот на државата. 
Пример во пракса за делот на 
ДУП на Скопје. 
Матни практики: приватниот 
интерес е над јавниот интерес 

член 24 Со правилникот за урбанистичко планирање 
се пропишуваат стандардите и нормативите за 
урбанистичко планирање и се дефинираат 
принципите, начелата и методите за 
рационално планирање на одржливи населби и 
градби за уредување и користење на просторот, 
методите и техниките на урбанистичкото 
планирање, правното дејство на планските 
одредби, системот на класи на намени, како и 
сите заштитни или генеративни стандарди што 
го обезбедуваат исполнувањето на целите и 
начелата на урбанистичкото планирање 
уредени со овој закон 

Упатување на 
Правилникот за 
урбанистичко планирање 
  
Устав на РНМ Член 112 
(2) Уставниот суд ќе укине 
или поништи друг пропис 
или општ акт , колективен 
договор, статут или програма 
на политичка партија или 
здружение ако утврди дека 
тие не се во согласност со 
Уставот или со закон. 
  

24 (2) 
3 Стандарди и 
нормативни ; 
5 Начинот на определување 
соодветен тип на 
урбанистички план за 
села од членот 14 на овој 
закон; 
8. начинот и предвидените, 
диспозициски, морфолошки 
и димензионални услови и 
правила за градежните 
парцели од членот 63 на овој 
закон; 
9. други стручни норми за 
примена во 
подготовка, усвојување и 
спроведување на 
урбанистички планови. 
(3) При изготвување, 
донесување и 
спроведување на 

Правилникот може да се 
измени кога некој 
министер ќе смета дека 
тоа е соодветно, по своја 
волја.  

МНОГУ важен правен акт. 
Пропишано од овластениот 
министер по извршена стручна 
расправа. 
Стручна расправа е нејасна 
дефиниција. 
Обратно влијание на 
дискреционите овластувања на 
законски (чл. 24) овластениот 
министер 
Министерот може да пропише 
правила во целост според негово 
гледиште што може, без никаков 
друг надзор, да влијае на јавните 
и индивидуалните права со честа 
промена на правилата или 
начинот на кој се прави изборот. 
  
Ако по ништо друго, ризикот е 
идентификуван со решение во 
Правилникот: 
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урбанистичките планови и 
урбанистичките проекти 
задолжително се 
употребува правилникот за 
урбанистичко планирање . 

4.1. Плански одредби со правно 
дејство Член 63  
(1) Урбанистичкиот план е општ 
акт за планирање, 
изградба, одржување и начин на 
користење на простор со правно 
дејство на регулатива. 

член 26 Постапка за изработување и донесување 
генерален урбанистички план  
  

  Задолжителна стручна 
ревизија од член 48 

  
  

  

член 27 Постапка за изработување и донесување 
детален урбанистички план 

  
  
  
  
  
  

Задолжителна стручна 
ревизија од член 48 

  
  

  

член 28 Постапка за изработување и донесување 
Детален урбанистички план 

        

член 29     Постапка за донесување 
урбанистички план за 
населено место 
  
Стручна комисија 
  

    

36 (3)     Техничка грешка Што ако комисијата утврди 
дека нема техничка грешка 

Одлука што може да се оспори??? 

Член 38 - 
5 
  
  

    Градоначалниците на 
општините формираат 
Комисија за урбанизам, 
квалификациите на 
членовите се предвидени во 
законот 
Градоначалник на 
општината, градоначалник 
на општина во Град Скопје, 
истиот (односно) 
градоначалник на општина 
Град Скопје формира 
комисија за урбанистичко 
планирање на општината, 

Дискреционо овластување 
Ad hoc 
Нема временска рамка за 
конституирање; 
Нема процедура за избор 
на членови на комисијата 

Избор на членови кои се 
согласуваат со 
градоначалниците? 
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како орган кој е должен да 
врши стручни работи во 
постапките за изработување 
и усвојување урбанистички 
планови. 

Член 
38(11) 

  Министерот за Т и В Применливо за УП 5 Ад хок Избор на членови кои се 
согласуваат со министерот? 
  

Член 
38(13) 

    Општо и нејасно 
пропишано 
Финансиски надоместок за 
членовите во комисијата 

Дискреционо овластување Ризик од корупција; 
Ризик за буџетот на релевантниот 
основач 

Член 
39(4) 

    Иницијатива 
Неприфаќање на Решение 
на Комисијата за 
урбанистичко планирање 

Точки на сопирање во 
временската линија за УП 

Одлука која може да се оспори??? 

Член 
44(5) 

    Непрецизна формулација 
Плански програми за 
Урбанистичко планирање 

  
  

  

Член 
44(7) 

    Одлука на градоначалникот   
  
  

  

член 45 (1) Изборот на изработувачот на урбанистичките 
планови и урбанистичките проекти, односно 
вршителот на работите од урбанистичкото 
планирање, се врши на три начина: 
  
1. Изборот е уреден со одредбите на овој закон, 
2. Изборот се врши врз основа на јавен повик 
согласно одредбите од овој закон, и 
3. Изборот го вршат заинтересираните правни и 
физички лица што го иницирале и го 
финансираат изработувањето на планот 

  Постапката за избор треба 
да се направи во согласност 
со набавките за услуги 

  
  
Ризици 

  

член 46     Партиципативно тело 
Важно партиципативно 
тело; обезбедува 
транспарентно учество на 
јавноста, надзор над 
содржината на 
урбанистичките планови (и 

Дискреционо овластување 
Нема временска рамка за 
градоначалниците да 
иницира конституирање на 
ова тело 
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општите активности на 
општината) 
Пред стручна ревизија (член 
48) 
Нејасно: Членовите се 
пријавуваат на Јавен оглас 
на јавно место 30 
дена. Членството на 
граѓаните на доброволна 
основа 
На иницијатива на 
градоначалникот… или 
учесници (други засегнати 
страни) 
  
Релевантно за 44(6) 

47 (16) 
(17) (18) 

    Министерот одлучува за 
начинот, содржината и 
формата на конкурсот 

Дискреционо овластување 
(17)(18) 

Ризик по буџетот, корупција, 
??? 

член 48 
  
  

Стручната ревизија за урбанистичките планови 
од член 10 став (1) точки 1, 2, 3 и 4 ја 
изработува правно лице што ги исполнува 
условите за вршење на работите за 
изработување на стручна ревизија согласно овој 
закон, а за урбанистички планови за подрачја и 
градби од државно значење комисија што ја 
формира министерот надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот 

Закон за јавни набавки  
  
  

стручна ревизија 
Ревизија на финализиран 
урбанистички план? 
Задолжителна стручна 
ревизија на урбанистички 
планови 

Дискреционо овластување 
Стручната ревизија не е 
дел од нацрт или предлог 
план, само извештај и 
белешки, но нема заклучок 

Преговарање меѓу комисијата и 
планот 

  
член 49 
  
  

(1) Во постапката за изработување на 
урбанистичките планови од членот 10 став (1) 
точки 1 и 5 од овој закон, задолжително се 
спроведува стручна расправа, со која 
предложените плански решенија се ставаат на 
увид и проверка на стручната јавност, како и 
јавна презентација, со која предложените 
плански решенија се ставаат на увид на 
широката јавност 

  А што е со јавната дебата?     

Член 50 – 
(7) 
  

7) За спроведената јавна презентација и јавна 
анкета се изработува извештај со образложение 
за прифатените и неприфатените забелешки за 

  Градоначалникот формира 
стручна комисија 
  

Дискрециони права 
Нема временска рамка за 
конституирање; 

X 
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урбанистичкиот план, од страна на стручна 
комисија формирана од донесувачот на планот. 

Нема процедура за избор 
на членови на комисијата 

Член 50 – 
(5) 
  

5) Јавната презентација е стручно 
презентирање на планот кое се организира во 
рамките на јавната анкета и трае еден работен 
ден. За големи и особено важни зафати за 
коишто има зголемен интерес на јавноста, 
коишто имаат и долго времетраење на јавната 
анкета, јавната презентација може да се 
повтори, за што одлучува органот одговорен за 
постапката од страна на донесувачот на планот. 
Времето на траењето на јавната анкета се 
одредува од страна на донесувачот на планот 
во зависност од големината и сложеноста на 
опфатот, бројот на физички и правни лица 
корисници на просторот, но најмалку колку што 
е уредено како рок за траење на јавната анкета 
во членовите 27, 28 и 29 од овој закон 

  Временска рамка 1 ден 
А доколку е друга 
презентација, тогаш има 
Дискреционо овластување 
на надлежните органи за 
постапката на 
Урбанистичкиот план 
(градоначалникот) 
  
  
  

Ризик за транспарентност 
Ризик за јавниот интерес 

  

Член 50 – 
9 
  

(9) (9) Рокот во кој стручната комисија од 
ставот (7) од овој член мора да го изработи 
извештајот за јавна анкета се одредува во 
согласност со бројот и сложеноста на 
пристигнатите забелешки и не може да биде 
покус од пет дена и подолг од 60 дена. 
Прифатените забелешки задолжително се 
вградуваат во предлог планот, а извештајот е 
составен дел на предлог планот. За постапките 
за донесување на детални урбанистички 
планови за општините во градот Скопје, 
донесувачот го доставува предлог планот и 
извештајот од став (7) од овој член на увид до 
градот Скопје, кој може во рок од пет работни 
дена да даде мислење за усогласеноста со 
генералниот урбанистички план на промените 
настанати со прифатените забелешки од 
јавната анкета. 

  Јавна анкета - став 9 - 
правни и физички лица 
опфатени со планот / 
забелешки 
Секој од учесниците став - 9 
- доследност на генералниот 
урбанистички план и 
белешките од јавната анкета 
- стручна јавност. 
  

Ризик за 
јавниот интерес 

  

Член 
63(5);(6) 
  

(5) Изработувањето на урбанистичкиот проект 
со план за парцелација од ставот (1) на овој 
член, отпочнува на барање на сопственикот на 
градежното земјиште до комисијата за 
урбанизам од членот 38 од овој закон, кој со 

    
24(2)8 Работата е детално 
опишана во Правилникот; 
  
Одлука 

Надзор / Оспорување Дискреционо овластување 
Решение за мислење на 
комисијата за урбанистичко 
планирање чии членови ги избира 
градоначалникот со ДО  
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барањето прилoжува и докази за сопственоста 
на градежното земјиште и проектна програма со 
скица на предлог планот за парцелација и 
новата диспозиција на површините за изградба 
во проектниот опфат, а во случајот од ставот (2) 
на овој член, се поднесува геодетски елаборат 
за нумерички податоци за парцелата како доказ 
за непланираната грешка во формирањето на 
градежната парцела. 
(6) Доколку комисијата за урбанизам од член 38 
од овој закон утврди дека со барањето се 
поттикнува спроведувањето на планот на начин 
кој не влијае негативно на другите урбанистички 
параметри утврдени со планот, со позитивно 
мислење ја одобрува изработката на 
урбанистичкиот проект со план за парцелација 

Ако е негативно мислење, не 
е јасно дали барателот може 
да поднесе жалба 
Ако е позитивно мислење, не 
е јасно дали другите партии 
можат да ја обжалат 
одлуката 
  
  
  

Член 64 – 
3 
  
  

3) Правни и физички лица кои ги исполнуваат 
условите пропишани согласно Законот за 
градење, имаат обврска да побараат од органот 
надлежен за спроведување на планот и за 
водење на постапката за издавање на акт за 
градење да им биде издадена потврда за 
урбанистичка усогласеност на проектираната 
градба. 

        

Член 
66(6) 
  
  

(6) Начинот на изработката, поблиската 
содржина на извештајот, задолжителните 
просторни параметри и методи за оценување на 
состојбите и други работи од важност за 
следењето на состојбите во просторот од 
областа на урбанистичкото планирање го 
пропишува министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење 
работите од областа на уредувањето на 
просторот. 

  Дискреционо овластување 
на министерот 
  
  

    

член 67 1. Овластување за изработувањето на 
урбанистички планови 
(6) Стручниот испит се полага според програма 
од ставот (8) на овој член, пред комисија 
составена од пет члена која ја формира 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на 

  Кандидатот мора да има 
положен стручен испит. 
  
Овластувањето го издава 
Комората на овластени 
архитекти и овластени 
инженери 

. 
  
  

Дискреционо овластување 
Членовите ги избира министерот 
за транспорт и врски / 
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работите од областа на уредувањето на 
просторот, од редот на: 
- професори на институтот за урбанизам при 
јавна високообразовна научна и стручна 
установа од областа на архитектурата и 
урбанизмот, 
- архитекти урбанисти со повеќе од 15 години 
професионално искуство од редот на членови 
на струковното одделение на архитекти 
урбанисти при Комората и 
- архитекти урбанисти вработени во стручните 
служби на органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот, кои имаат повеќе од 
15 години професионално работно искуство во 
струката. 

  
Член на комисијата не може 
да биде професор од 
приватна високообразовна 
институција? 

Член 68 – 
10 
  
  
  

2. Лиценца за изработување на урбанистички 
планови 
  

  Дискреционо овластување 
Министерот ја пропишува 
потребната документација 
која е веќе наведена во 
законот во 68(2) 

    

член 71 Овластениот архитект урбанист за 
изработување на урбанистички планови 
стручните работи на урбанистичкото планирање 
може да ги извршува во: 
1. правно лице регистрирано за вршење на 
соодветната дејност, кое поседува лиценца 
согласно овој закон; 
2. Јавна установа за урбанизам и 
3. Агенција за планирање на просторот 

Закон за Централен регистар 
Национална класификација 
(НКД) - усогласена со 
европското право 
Лиценца од министерот 

Агенција за планирање на 
просторот 
Овластен архитект може да 
работи за правно лице кое 
има лиценца за вршење 
дејност и има лиценца a1f. 
  
АКО овластениот архитект 
може да работи само во 3-те 
наведени субјекти, тогаш 
како членовите на 
Комисијата за урбанистичко 
планирање ја вршат својата 
служба во комисијата? 
  

    

член 72 
  
  

    Јавна установа за урбанизам 
општините, 
  

    

член 73 
  

    Агенција за планирање на 
просторот 
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Државата 
член 80 
  
  

  Закон за вработување на 
државни службеници 
Закон за вработување 

За вработените во 
Агенцијата за планирање на 
просторот 

  
  

  

  
Член 80-2 

    Комора на овластени 
инженери и архитекти 
  

    

член 81 8. Тарифник за вредност на работи од 
урбанистичкото планирање 
(1) (1) Правните лица кои поседуваат 
лиценца согласно со овој закон наплаќаат 
надоместок согласно тарифник што го 
донесува министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот, на предлог на Комората на 
овластени архитекти и инженери, а по 
претходно прибавена согласност од Владата 
на Република Северна Македонија, за 
изработка на: 
1. урбанистички планови од член 10 став (1) 
точка 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон; 
2. урбанистички проект од член 58 став (2) 
точка 1, 2, 3, 4 и 5, став (6) од овој закон; 
3. урбанистички проект со план за 
парцелација од член 63 од овој закон; 
4. планска програма; 
5. стручна ревизија 
6. стручни студии и елаборати неопходни за 
изработка на урбанистичките работи од 
точка 1, 2, 3, и 4 на овој член, 
(2) Тарифникот се објавува во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, на веб-
страницата на Министерството за транспорт и 
врски и на веб- страницата на Комората на 
овластени архитекти и овластени инженери. 

  Тарифниците се објавуваат 
во државниот Службен 
весник. Трошоците се 
покриваат транспарентно. 
  
  

Постоењето тарифници 
во рамките на одредбите 
во самиот Закон значи 
дека услугите не се 
предмет на Законот за 
јавни набавки, туку се 
договори со 
дискреционо избрани 
страни со пропишани 
квалификации кои 
даваат услуги. 

  

ДЕЛ 7 НАДЗОР   
  

      

член 82 Дел 7 – Надзор 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на 

Закон за инспекциски надзор 
Закон за формирање на 
државна комисија за 

Министерство за транспорт и 
врски / 
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него врши органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот. 

одлучување во втор степен 
од областа на инспекциски 
надзор и прекршочна 
постапка / независна 
Закон за државен 
инспекторат за локална 
самоуправа / Закон за 
локална самоуправа 
Закон за основање на 
државна комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од 
работен однос во второ 
ниво/независна 

Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
  

член 83 1. Инспекциски надзор, Државен инспекторат 
за градежништво и урбанизам и државен 
урбанистички инспектор 
  
Државен урбанистички инспектор 
Македонски државјанин, архитект, VIIА со 
300ЕКТС, 5 годишно искуство во архитектура и 
урбанизам. 
Има легитимација пропишана од министерот за 
транспорт и врски (МТВ)  
  

  Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
е во состав: 
Министерство за 
транспорт и врски (МТВ) 
  
  

Глоби доколку не се 
обезбеди 
функционирање на 
инспекцискиот надзор, 
односно соработката со 
урбанистичкиот 
инспектор заради 
дејствија што се 
вршат/пропишани во 
членовите 83, 85, 86 и 87 
од овој закон (член 88). 
  

  

член 84   Закон за забрана и 
спречување на вршење на 
нерегистрирана дејност 
  

Инспекторот проверува дали целните документи (сите 
урбанистичко плански документи) и целните институции, 
државни органи, правни и физички лица ги почитуваат 
пропишаните процедури, ги исполнуваат условите за 
усогласување и затоа поседуваат пропишани лиценци за 
извршени работи и должности. 
Се посочува вниманието на исполнување на членовите 9 и 
42, фазите пропишани и поврзани со член 22 се 
исполнети, временските рамки за УП во член 23, 
Постапките пропишани во членовите 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 51, 52 ; одговор доставување документи и 
временски рамки пропишани во член 47; се запазуваат 
временските рамки од член 53, пренамена во член 54 се 
во пропишани временски рамки, се запазуваат 
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процедурите за спроведување на плановите од членовите 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; се води постапка за издавање на 
уверението за урбанистичка усогласеност од член 64, 
лиценцирани и овластени вршители на стручни работи при 
изработка на урбанистички планови и урбанистички 
проекти од членовите 67, 68, 69 70, 71 и 72 ; се пропишани 
временски рамки, тарифници за вредноста на работите во 
член 81 и сродни одредби во поврзаниот закон.     

член 85 (1) Инспекциски надзор на изработувањето, 
донесувањето и спроведувањето на 
урбанистичките планови се врши по службена 
должност, врз основа на увид и распоред на 
инспекторатот или врз основа на предлог за 
вршење на инспекциски надзор поднесен од 
страна на државен орган, општина, општина во 
градот Скопје и градот Скопје, како и од секое 
заинтересирано правно и физичко лице. 
(5) Непостапување по решението на 
инспекторот од ставот (3) од овој член се 
смета за тешка повреда на службената 
должност на одговорното лице на субјектот од 
ставот (2) на овој член, а инспекторот е должен 
правното лице и овластеното лице од 
одговорното лице во правното лице, да ги 
задолжи на извршување на решението со 
изрекување на парична казна во висина од 300 
евра во денарска противвредност за 
овластеното лице од одговорното лице во 
правното лице и 1.000 евра во денарска 
противвредност за правното лице. 
(6) Доколку решението од ставот (3) стане 
правосилно, а со инспекцискиот надзор било 
утврдено дека се повредени одредбите на овој 
закон со дело за кое според законот е утврдена 
кривична или прекршочна квалификација, 
инспекторот е должен да поднесе кривична или 
прекршочна пријава до надлежните органи. 

  
  
  

(3) Инспекторот донесува 
записник и доставува 
Решение за извршени 
инспекциски работи, со 
констатации и можни 
наредени дејствија за 
усогласување во определен 
временски рок. 
(4) Решението е предмет на 
второстепена жалба. 
  

Нејасно наведување 
жалба поврзано со (4). 

Оваа одредба е специфична „од 
случај до случај“. 
Доколку има административна 
грешка од страна на инспекторот, 
видете го поврзаниот закон во 
член 1; Ако има грешка во однос 
на материјалното право или 
меритното право во член 85;  
По второстепената постапка 
спротивставената страна може да 
продолжи со тужба до Управен 
суд. 

член 86 Инспекциски надзор на спроведувањето на 
урбанистичките планови 
(1) Доколку при вршењето на инспекциски 
надзор на постапките за спроведување на 

  
  

Членовите 57, 58, 59, 60, 61, 
62 и 63 се однесуваат на 
Урбанистички проект 

Не е јасна одредбата кој е 
орган од втор степен 
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урбанистичките планови од членовите 57, 58, 
59, 60, 61, 62 и 63 од овој закон, како и 
постапката за издавање на потврда за 
урбанистичка усогласеност од членот 64 од овој 
закон, инспекторот со записник за 
констатираната состојба утврди прекршување 
на одредбите од овој закон во предметот на 
инспекцијата, должен е да донесе решение со 
кое ќе го поништи актот со содржина 
спротивна на одредбите на овој закон или кој е 
воден по постапка спротивна на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 
(4) Доколку основ за поништување на актите 
што се предмет на инспекцискиот надзор биле 
урбанистички проект односно идејниот проект 
што е составен дел на  урбанистичкиот проект, 
за кои е утврдено дека се изработени спротивно 
на овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него, инспекторот е должен до 
органот на државна управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување 
на просторот да поднесе предлог за одземање 
на лиценцата на правното лице кое го 
изработило урбанистичкиот проект односно 
идејниот проект, како и на лиценцата на 
правното лице кое го изготвило извештајот за 
стручна ревизија на урбанистичкиот проект, а 
до Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери да поднесе предлог за 
одземање на овластувањето на физичкото 
лице кое е потписник на урбанистичкиот проект 
односно идејниот проект или стручната ревизија 
на урбанистичкиот проект. 

(детална изработка на 
Плановите тип 2, 3, 4 и 5 
како и постапка за издавање 
на уверение за урбанистичка 
усогласеност од член 64 
  
Важно: 
Поништување на актот со 
содржина спротивна на 
одредбите од овој закон 
Доколку има конкретна 
грешка, обврска на 
инспекторот да предложи 
одземање на лиценци за 
правно лице и/или 
овластување за физичко 
лице. 
  
Решението е предмет на 
жалба. 

член 87  Надзор над законитоста на работата на 
органите на општината, општините во градот 
Скопје и градот Скопје 
(1) Надзорот над законитоста на работата на 
органите на општините, општините во градот 
Скопје и органите на градот Скопје во процесот 
на изработување, донесување и спроведување 
на урбанистичките планови го врши органот на 

  Министерство за транспорт и 
врски 
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државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот. 
(2) Надзорот над спроведувањето на одредбите 
на овој закон и прописите донесени врз основа 
на него опфаќа: 
1. законитоста на содржината на 
урбанистичките планови; 
2. исполнувањето на стандардите и 
нормативите од областа на урбанистичкото 
планирање пропишани со овој закон; 
3. законитоста на постапките во изработување, 
донесување и спроведување на урбанистичките 
планови и 
4. законитоста на работата на органите на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје. 
(3) Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување 
на просторот надзорот на работите од ставот (2) 
на овој член, го врши со увид во предметот 
преку информацискиот систем е-урбанизам и 
преку согласноста на предлог планот од членот 
51 од овој закон. 
(4) При вршењето на надзорот, органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот ги врши и следниве работи: 
1. дава препораки и укажувања за доследно 
спроведување на надлежностите на општините, 
општините во градот Скопје и на градот Скопје 
за работите кои се предмет на надзорот; 
2. укажува на органите на општините, 
општините во градот Скопје и органите на 
градот Скопје на пречекорување на нивните 
надлежности утврдени со овој закон и друг 
пропис донесен врз основа на овој закон и 
предлага соодветни мерки за надминување на 
таа состојба; 
3. укажува на одредени материјални и 
процедурални недостатоци во работата на 
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општините, општините во градот Скопје и 
органите на градот Скопје кои би можеле да го 
оневозможат вршењето на работите утврдени 
со овој закон, а кои се од јавен интерес; 
4. поднесува иницијативи и предлози до 
органите на општините, општините во градот 
Скопје, на органите на градот Скопје, доколку 
констатира неспроведување на овој закон и 
5. до надлежниот инспектор од членот 83 од 
овој закон, поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка против органите и 
субјектите со јавни овластувања, правни и 
физички лица учесници во процесот на 
изработување, донесување и спроведување на 
урбанистичките планови кои работеле 
спротивно на одредбите на овој закон. 
  

Дел 8 VIII. Прекршочни одредби 
  

        

член 88 
  

VIII. Прекршочни одредби 
Прекршоци на правни и физички лица што 
вршат изработување и ревизија на 
урбанистички планови; член 88;  
(1) изработи урбанистички план што има 
содржина која не е во согласност со член  11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
(2 ) изработи урбанистички план или 
урбанистички проект ; спротивно на 
стандардите и нормативите пропишани во 
Правилникот за урбанистичко планирање од 
членот 24 од овој закон  
(3) не ги почитува обврските што се пропишани 
за изработувачот на планот во постапката за 
донесување на урбанистички планови во 
членовите 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 44, 48, 
49, 50 и 51 од овој закон; 
(4) изработи урбанистички проект спротивно 
на одредбите од членовите 58, 59, 60, 61, 62 и 
63 од овој закон; или спротивно на одредбите 
пропишани во стандардите и нормативите за 

Со член 24 се овластува 
министерот на 
Министерството за 
транспорт и врски да ги 
утврди (меѓу другото) 
правилата (стандардите и 
нормативите) за 
урбанистичко планирање. 

Казни 500-2000 ЕУР 
(1) Ако плановите 
отстапуваат или се 
спротивни на подеталната 
содржина, форма и начин 
на графичка 
обработка пропишани во 
19; 24 
(2) ако е спротивно на 
стандардите и 
нормативните 
  
Ставот 4 на некој начин е ист 
со ставот 2 
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урбанистичко планирање од член 24 од овој 
закон 
(5) изработи стручна ревизија спротивно на 
начинот и содржината што се уредени во член 
48 од овој закон; 
(6) изработи стручна ревизија во која нема да 
укаже на незаконитоста, недостатоците, 
неоправданоста или неприфатливоста на 
планските решенија од урбанистичките планови 
и урбанистичките проекти на коишто врши 
стручна ревизија; 
(7) ја довери изработката на урбанистички план, 
урбанистички проект, стручна ревизија и други 
планерски акти, елаборати и составни делови 
на урбанистички документации пропишани со 
овој закон, на физички или правни лица што не 
ги исполнуваат условите за вршење на стручни 
дејности од областа на урбанистичкото 
планирање, уредени во членовите 67, 68, 70, 71 
и 72 од овој закон ; 
(8) не го обезбеди функционирањето на 
инспекцискиот надзор, односно соработката со 
урбанистичкиот инспектор како што е 
пропишано со членовите 83, 85, 86 и 87 од овој 
закон; 

член 89 (1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
градоначалникот односно лицето овластено 
од градоначалникот и на претседателот на 
советот на општината, општината во градот 
Скопје, односно градот Скопје, доколку ја води 
постапката за изработување и донесување на 
урбанистички планови спротивно на одредбите 
на овој закон или со непостапување односно 
невршење со закон пропишаните надлежности, 
должности или облигации ја попречува 
постапката за изработување и донесување на 
урбанистички планови. 

  Казна доколку пропуштиле 
рокови 
Став 1 точка 4 - за 
градоначалникот 
Став 2 точка 4 – за 
министерот 
Прекршоци на службените и 
одговорните лица во 
правните лица кои 
донесуваат урбанистички 
планови Член 89 
Прекршок за носителите на 
одлуки 
Овластен од 
градоначалникот 
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Не е предвидено кој ќе ги 
прави бројните анализи 

член 90 3. Прекршоци на одговорни лица на други 
субјекти 
(1) инспекторат за градежништво и урбанизам, 
органите на државната управа, агенциите и 
управите, правните лица со надлежности и јавни 
овластувања за вршење на работи во врска со 
изработката, донесувањето и спроведувањето 
на урбанистичките планови и во врска со јавните, 
комуналните и инфраструктурните дејности и 
системи, доколку не се достават потребни 
податоци и информации и мислења за 
изготвување на плановите во согласност со 
членот 47 од овој закон, односно доколку не 
постапуваат согласно одредбите на овој закон 
кои се однесуваат на нивните обврски во 
процесот на изработување, донесување и 
спроведување на урбанистички планови, од 
членовите 42, 43, 44, 49, 50, 53 и 54 од овој закон. 
(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 
правното лице односно на овластеното лице од 
одговорното лице во правното лице. 

  
  

Прекршок во тој сет 
Агенција 
Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам - 
субјектите можат да бидат 
казнети доколку не постапат 
согласно со овој закон. 

    

член 91 Во овој член е објаснето кој е одговорниот 
надлежен орган за спроведување на постапката 
Надлежен орган за спроведување на 
прекршочна постапка Член 91 (1) За прекршоци 
и прекршочна одговорност соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за 
прекршоците. (2) Надлежен орган за 
спроведување на прекршочната постапка за 
прекршоците утврдени со овој закон е надлежен 
суд. 

Закон за прекршоци 
  
Судот е надлежен (во некои 
случаи тоа е Управен и 
Вишиот управен суд, а во 
одредени случаи може да 
биде и Прекршочен суд) 

      

член 93 
  
  
  

Преодни одредби  
Член 93 (1) Започнатите постапки за 
донесување, како и постапките за изменување и 
дополнување на урбанистичките планови за кои 
е одобрена планска програма до денот на 
отпочнување на примена на овој закон, ќе 

  Должина на постапката 
Потребно е внимание 
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продолжат согласно одредбите на законите 
според кои се започнати и ќе бидат завршени во 
рок од четири години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
(2) Доколку постапките од став (1) на овој член не 
завршат во рокот од став (1) на овој член, истите 
ќе продолжат согласно одредбите на овој закон. 

член 95 2) Урбанистичко-планските документации кои се 
одобрени согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање се применуваат во 
постапките за издавање на одобрение за 
градење во деловите што се во согласност со 
урбанистичките планови што се во сила за 
истиот плански опфат, до нивното усогласување 
со одредбите на овој закон. (3) Урбанистичкиот 
план и урбанистичко-планската документација со 
кои предмет на планирање е една градежна 
парцела за која е добиена согласност за трајна 
пренамена на земјоделско земјиште во градежно 
земјиште, а кои се донесени односно одобрени 
согласно со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ќе продолжат да важат доколку се 
обезбеди одобрение за градење во рок од пет 
години од влегувањето во сила на овој закон. 

        

Член 
103(3) 

  
  
  

  Нема конкретно 
одобрение! Кој испитува 
дали сè уште го почитуваат 
законот? 
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АНЕКС 2 

ДЕТАЛНА ПРОВЕРКА – МАПИРАЊЕ 
ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ 

  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137 /13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31 /16, 39/16, 
71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 

279/20) 
  

Околу 480 правни лица наведени со лиценца за ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЊЕ (чл. 16), РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (чл. 20), УПРАВИТЕЛ НА 
ГРАДБА (чл. 14), ИЗВЕДУВАЧ (чл. 26), НАДЗОР НА ИЗГРАДБА (чл. 34) и ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ (чл. 98) Извор: Регистар во МТВ од 2017 година 

достапен на веб-страницата на министерството.  
 
 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО(?13-а); Закон за Централен регистар; Закон за инспекциски надзор/ (чл. 2-а); Закон за забрана и спречување на 
вршење нерегистрирана дејност; Закон за заштита на културното наследство (чл. 10, чл. 72(6), чл. 133(3), 134(4)); Закон за управна инспекција (чл. 
149); Закон за домување (чл. 98); Закон за градежно земјиште (чл. 60); Закон за општа управна постапка; Закон за формирање државна комисија за 

одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка 
  

СЕ ОДНЕСУВА на Законот за Владата Член 30>< Деловник за работа на Владата (чл. 111- чл. 114) конкретно чл. 114 >> 67-а 
Член 30 (1) Владата врши надзор над работата на министерствата и другите органи на државната управа и управните организации . 

(2) Владата има право и должност да укине или поништи пропис или друг акт на министерствата, органите на државната управа и управните организации кој 
не е во согласност со Уставот, закон или друг пропис на Собранието, односно пропис на Владата. 

(3) Владата има и други права и должности спрема органите на државната управа утврдени со закон. 
Член 103 Постапка по предлог за укинување, односно поништување на пропис што го донесува министер, односно директор. 

Член 114 За вршење на функциите на Владата во врска со надзорот над работата на министерствата и другите органи на државната управа, Секретаријатот за 
законодавство ги разгледува прописите што ги донесуваат министрите и директорите кои раководат со независните органи на државната управа од аспект. за 
нивната усогласеност со закон или друг пропис или акт на Собранието и прописите и другите акти на Владата и европското законодавство синдикатот, како и 

од аспект на единството на правниот систем и дава свое мислење на Владата за тоа. 
Закон на Владата Член 40(2) Секретаријатот за законодавство ги врши работите што се однесуваат на обезбедување на конзистентноста на правниот систем и 

давање стручни мислења за усогласување на предлозите на законите и другите прописи со Уставот на Република Македонија, со законодавството на 
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Европската Унија и со меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Македонија и дава стручни мислења по прописите на општината 
за кои Министерството за локална самоуправа тоа ќе го побара. 

  
  

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГИ ПОВРЗАНИ 
ЗАКОН 

КОМЕНТАРИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА 

            
Член 2-а Во постапката при вршењето на 

инспекцискиот надзор ќе се применуваат 
одредбите од Законот за инспекцискиот 
надзор, доколку со овој закон поинаку не 
е уредено 

        

Член 4-а (10) Формата и елементите кои треба да 
ги содржи мислењето за проектираниот и 
изведениот степен на механичка 
отпорност, стабилност и сезимичка 
заштита на градбата ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите 
од областа на уредувањето на просторот 

  Мислењето мора да се 
достави до барателот за 15 
дена или 30 дена доколку 
изградбата има повеќе од 
5000м2 
Во спротивно мислењето се 
смета за позитивно и 
доколку во иднина поради 
непостапување настане 
штета, обврската за 
надоместување на штетата 
ќе биде на товар на 
субјектот кој врши 
научноистражувачка 
дејност. 

    

член 10 
  

7. Отстапување од основните барања 
за градбата 
Во случај на реконструкција или 
адаптација на градба запишана во 
Националниот регистар на културно 
наследство, со кои на лица со 
инвалидност им се овозможува непречен 
пристап, движење, престој и работа, 
може да се отстапи од некои основни 
барања за градбата заради 
овозможување на непречен пристап, 
движење, престој и работа, по добиено 
позитивно мислење од 

Закон за заштита на 
културното наследство; 
Закон за култура 
  

Тоа значи дека некој е 
овластен да постапува со 
дискреционо овластување. 
  
Министерство за труд и 
социјална политика; и 
Администрација, Управа за 
заштита на културното 
наследство (АО); 
  
Надзор од: Законот за 
заштита на културното 
наследство; (чл. 145(1)23. 
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Министерството за труд и социјална 
политика и прибавена согласност од 
органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на 
културата. 

ги врши работите од 
инспекцискиот надзор над 
спроведувањето на 
прописите за заштита на 
културното наследство 
согласно со овој закон.  
Ова отстапување значи 
дека некој кој е овластен да 
постапува со дискреционо 
овластување мора да се 
испита во пракса. 
Инспектори за културно 
наследство (чл. 167(1)) 
Инспекцискиот надзор за 
спроведување на овој закон 
и другите прописи од 
областа на заштитата на 
културното наследство, со 
исклучок на инспекцискиот 
надзор во надлежност на 
Архивот, Управата го врши 
преку инспектори. за 
културно наследство (во 
натамошниот текст: 
инспектор). 
  

член 12 (1) Учесници во изградбата се носителот 
на правото на градење и правни лица кои 
ги вршат работите на проектирање, 
ревизија, изведување и надзор над 
изградбата. 
(2) Странско правно и физичко лице може 
да биде учесник во изградбата под услови 
утврдени со овој закон. 
(3) Правата и обврските меѓу учесниците 
во изградбата се уредуваат со овој и друг 
закон. 

 

        

  Инвеститор         
член 13 (1) Носител на правото на градење е 

правно или физичко лице сопственик на 
  (1) дефиниција на 

инвеститор 
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земјиштето на кое се гради градбата, 
лице кое стекнало право на долготраен 
закуп на градежно земјиште, концесионер, 
носител на правото на службеност заради 
градба, лице на кое сопственикот на 
земјиштето или носителот на правото на 
долготраен закуп на градежно земјиште го 
пренел правото на градење со правнo 
дело, лице кое се стекнало со право на 
градење со решение на стечаен судија 
при продажба на правото на градење во 
стечајна постапка и лице кое се стекнало 
со право на градење согласно со закон 
(во натамошниот текст: инвеститор). 
 
(2) Инвеститорот е должен 
проектирањето, ревизијата на проектите, 
изградбата и надзорот над изградбата на 
градби, да го даде на правни лица кои ги 
исполнуваат условите пропишани со овој 
закон 

(2) задолжителен услов за 
лиценцирано правно лице 
за градежен деловен 
потфат 
  

член 13-а (1) Државни органи, јавни претпријатија и 
други субјекти основани од Владата на 
Република Северна Македонија или 
Собранието на Република Северна 
Македонија, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, како и 
општини, општини во градот Скопје и 
градот Скопје кои се стекнале со право на 
трајно користење на градежно земјиште 
заради изградба на објект согласно 
Законот за градежно земјиште, можат да 
го пренесат правото на градење на 
физичко или правно лице со претходна 
согласност од Владата на Република 
Северна Македонија. 
(2) Органите и субјектите од ставот (1) на 
овој член правото на градење можат да го 
пренесат само на физичко или правно 
лице кое може да се стекне со право на 
сопственост во Република Северна 

Закон за градежно 
земјиште 

Зборот „може“ означува 
изборност 
  
Правото на пренос на 
правото на градење 
произлегува од правото на 
трајно користење на 
земјиштето на РСМ, по 
одобрение од Владата. 
  
  

Зборот „може“ 
како изборно, не е 
задолжително 
1. Фразата „со 
претходна 
согласност на 
Владата на 
Република Северна 
Македонија во 
членот треба да се 
избрише.  
2. Ставот 2) станува 
став 3). 
Нов став 2) е 
воведен во чл. 13-а: 
Владата на 
Република Северна 
Македонија може да 
даде согласност за 
постапување на 

Ризик од корупција; 
  
  
Новината е воведена затоа што 
сопственоста на предметниот имот 
може да се пренесе на физичко или 
правно лице. Во случај на спор или 
друга причина за судска постапка, 
правата на државата ги застапува 
Државниот правобранител согласно 
Законот за државно 
правобранителство. Неговото 
позитивно мислење е поддршка на 
позитивен резултат за државата во 
евентуалниот спор меѓу странките 
или третата страна. 
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Македонија во согласност со закон, 
избрани врз основа на јавен повик. по пат 
на доставување понуди. 

органите од став 1 
по позитивно 
мислење на 
Државниот 
правобранител 

Член 13-б (1) Јавниот повик за пренесување на 
правото на градење го спроведува 
Комисијата за спроведување на 
постапката за пренос на правото на 
градење (во натамошниот текст: 
Комисијата), формирана од органот, 
односно субјектот од членот 13-а став (1) 
од овој закон 
(4) (4) Единствен критериум за избор 
на најповолен понудувач е висината на 
понудениот процент од брутo развиената 
површина на делот од објектот кој по 
изградбата ќе биде предаден во 
сопственост на органот, односно субјектот 
од членот 13-а став (1) од овој закон кој го 
пренесува правото на градење. 
(9) Договорот за пренос на градежното 
право се склучува со најповолниот 
понудувач по претходна согласност на 
Владата на Република Северна 
Македонија. 

Закон за Државна 
комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од 
работен однос во втор 
степен 
  

(1) Како се избираат 
членовите на комисијата? 
  
Ставовите (4) и (8) се исти! 
Постапката со Јавен повик 
за избор на најдобар 
понудувач ја врши Комисија 
за спроведување на 
постапката за пренос на 
право на градење чии 
членови ги предлага 
органот наведен во 13-а(1). 

Постапката не 
предвидува 
употреба на 
Законот за јавни 
набавки 
  
Сопственоста се 
пренесува на 
страната која има 
право на трајно 
користење на 
земјиштето 
  
Постапката за 
наддавање мора да 
биде според 
Законот за јавни 
набавки 
  
Потребна е 
идентична 
интервенција како 
во 13-а во (9) од 
исти причини. 
(ако е одобрено од 
НВ) 
  

Ризик од корупција 
  

  Градежен менаџер         
член 14 (1) При изградба на градби од членот 57 

на овој закон инвеститорот може да 
определи управител на градба кој во 
негово име ги води сите организациони 
работи, ги следи сите фази на градење и 
врши финансиско и материјално следење 
на средствата во процесот на изградбата, 

  Лиценцирано правно 
лице (Лиценца од МТВ) со 
вработени со А и Б 
овластување (од Комора на 
овластени архитекти и 
инженери (чл. 102-чл. 126)) 
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се до добивање на одобрение за 
употреба 

член 15 Проектант 
Врши работи во правно лице 
лиценцирано со А или Б лиценца 

  Физичко лице со 
овластување А или Б  
Лиценца за прва категорија 
(чл. 57 (1)) Б лиценца за 
втора категорија (чл. 57(2)) 

    

член 16 Лиценца за проектирање 
(1) Правното лице за проектирање на 
градби од прва категорија од членот 57 на 
овој закон треба да има лиценца А за 
проектирање, а за градби од втора 
категорија лиценца Б за проектирање. 
 
(2) За добивање на лиценца А за 
проектирање, правното лице е потребно 
да достави: 
- доказ дека е регистрирано за вршење на 
соодветната дејност и 
- доказ дека има вработено најмалку 
тројца инженери од кои еден со 
овластување А за проектирање и еден со 
овластување Б за проектирање. 
 
(3) Со барањето за добивање на лиценца 
Б за проектирање, правното лице 
потребно е да достави: 
- доказ дека е регистрирано за вршење на 
соодветната дејност и 
-доказ дека има вработено најмалку 
двајца инженери од кои еден со 
овластување Б за проектирање. 
  

    
  
  

    

член 17 Овластувања за проектирање 
  
(1) За проектирање на градби од прва 
категорија од членот 57 на овој закон 
Комората на овластени архитекти и 
инженери издава овластување А за 
изработка на проектна документација, а 
за градби од втора категорија 
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овластување Б за изработка на проектна 
документација. 
  

Член 38(4) (4) Лиценца издадена согласно со 
одредбите од овој закон се одзема 
доколку се утврди дека правното лице - 
носител на лиценца престанало да 
исполнува некој од условите за издавање 
на лиценца, или правното лице не ја 
исполнило обврската за осигурување за 
одговорност за штета во осигурителна 
компанија во Република Северна 
Македонија согласно со членот 41-а од 
овој закон, или правното лице престанало 
да постои 

  41-а     

Член 38(5) (5) Лиценца за изведувач се одзема 
доколку правното лице - изведувач 
изведува градби спротивно на 
одобрението за градење или без 
одобрение за градење, лиценца за 
надзор се одзема доколку правното лице 
за вршење на надзор на изградба на 
градби изготви или завери писмен 
извештај за одделна фаза за градењето 
со констатации кои не се во согласност со 
изведените работи, изготви или завери 
завршен извештај за извршен надзор со 
констатации кои не се во согласност со 
изведените работи, изготви или завери 
извештај за извршен технички преглед 
спротивно на одредбите од членот 90 
ставови (3) и (4) од овој закон, лиценца за 
проектирање се одзема доколку правното 
лице за проектирање на градби изработи 
односно завери проектна документација 
спротивно на законските прописи, а 
лиценца за ревизија на проектна 
документација се одзема доколку 
правното лице за ревизија на проектна  
документација изготви, односно завери 
извештај за ревизија на проектната 
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документација спротивно на законските 
прописи 

Член 39(4) (4) Овластување издадено согласно со 
одредбите од овој закон се одзема 
доколку надлежниот орган на Комората 
на овластени архитекти и овластени 
инженери, утврди дека физичкото лице не 
се придржува на ценовникот од членот 
109 точка 7 од овој закон, не платило 
годишна членарина или не се придржува 
на Кодексот на професионална етика на 
овластени архитекти и овластени 
инженери 

        

Член 39(5) (5) Овластување за инженер за 
изведба се одзема доколку инженерот за 
изведба изведува градби спротивно на 
одобрението за градење или без 
одобрение за градење, овластување за 
надзорен инженер се одзема доколку 
надзорниот инженер изготви писмен 
извештај за одделна фаза за градењето 
со констатации кои не се во согласност со 
изведените работи, изготви завршен 
извештај за извршен надзор со 
констатации кои не се во согласност со 
изведените работи, изготви извештај за 
извршен технички преглед спротивно на 
одредбите од членот 90 ставови (3) и (4) 
од овој закон, овластување за изработка 
на проектна документација се одзема 
доколку проектантот изработи проектна 
документација спротивно на законските 
прописи а овластување за ревизија на 
проектна документација се одзема 
доколку ревидентот изготви извештај за 
ревизија на проектната документација 
спротивно на законските прописи 

        

член 41 Учесниците во изградбата на градби од 
членот 57 на овој закон можат да 
предвидат давање на банкарска 
гаранција чија висина ќе ја определат со 

  Формулирање со зборот 
„може“ како опција; може 
да предвиди давање 
банкарска гаранција 

Дискреционо 
овластување 
  
изменување  

Барем за изградба на градби од 
прва категорија тоа треба да биде 
задолжително    
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меѓусебен договор, со која ќе гарантираат 
навремено и квалитетно извршување на 
работите, надоместување на евентуално 
причинета штета при вршењето на 
работите, како и навремена исплата за 
извршените работи 

Истото важи и за некои градби од 
втора категорија 

Член 41-а (1) Учесниците во изградбата на градби 
од членот 57 на овој закон (инвеститор, 
правни лица за проектирање, ревизија, 
изведување и надзор над изградбата), 
одговараат за штетата предизвикана на 
трети лица при извршување на нивната 
работа и договорните обврски. 
(2) Правните лица за проектирање, 
ревизија, изведување и надзор над 
изградбата се должни да имаат 
осигурување за одговорност за штета во 
осигурителна компанија во Република 
Македонија, која би можела со нивната 
работа да им се предизвика на 
инвеститорите или на трети лица. 
(3) Годишната осигурена сума за вкупниот 
број на градби за учесниците во 
изградбата на градби од прва категорија 
од членот 57 на овој закон не може да 
биде пониска од 10.000 евра во денарска 
противвредност, а за градбите од втора 
категорија не може да биде пониска од 
5.000 евра во денарска противвредност 

  член 57     

член 42     42 (4) Лиценца за 
странско правно 
лице 
104 (2) 2; 154 (1) 
3; 156(1)8; 158 (1) 4 
Проектна 
документација: чл. 6 
ново 44/15 > А74 
чл.6; А7 ново 278/20 

  

член 57 1. Категоризација на градби   (1) Наведена прва 
категорија 
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(2) Наведена втора 
категорија 
Релевантни за надзор 
Релевантни за прекршоци 

  3. Постапка за издавање одобрение за 
градење 

  чл.59-чл.67-а     

Член 59(1) (1) (1) Постапката за издавање на 
одобрение за градење се води согласно 
со одредбите на Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено. 

Закон за општа управна 
постапка 

Задолжителна употреба во 
постапката за издавање 
одобренија за градење 
  

    

Член 59 (2) – (22) (2) За добивање одобрение за градење, 
инвеститорот поднесува барање во 
електронска форма до надлежниот орган 
од членот 58 на овој закон со следнава 
документација: 

  чл. 134     

член 67 (1) Инвеститорот е должен писмено да го 
пријави започнувањето на изградбата до 
надлежниот орган од членот 58 на овој 
закон, градежната инспекција и 
инспекцијата на трудот, пред 
започнувањето на изградбата. 
(3) Доколку инвеститорот не постапи 
согласно со ставовите (1) и (2) од овој 
член, надлежниот орган што го издал 
одобрението за градба донесува акт за 
ништовност на одобрението кој се 
доставува до органот надлежен за 
водење на јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите и истиот е 
основ за бришење на сите 
прибележувања и предбележувања 
поврзани со недвижноста. 
(5) Советот на општината, односно 
советите на општините на градот Скопје, 
со одлука можат да определат временски 
период во текот на календарската година 
во кој не можат да се градат градби, 
односно да се изведуваат градежни 
работи на одредено туристичко подрачје. 
Инвеститорот е должен да ја усогласи 

  (1)<<150     
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изградбата, односно изведувањето на 
градежните работи, во согласност со 
одлуката, освен во случаите кога предмет 
на изградба е градба од јавен интерес 
утврден со закон. 
(8) По исклучок советот на општината, 
односно советите на општините на градот 
Скопје можат да го утврдат изгледот на 
една или повеќе градби во определено 
подрачје на територијата на општината, 
доколку утврдат дека тоа е од значење за 
општината, при што донесуваат програма 
која се состои од податоци и насоки за 
изгледот на градбата, односно градбите и 
графички приказ на утврдениот изглед. 

член 60 (1) Начинот и постапката за уредување на 
градежното земјиште се врши согласно со 
Законот за градежно земјиште и 
прописите кои произлегуваат од овој 
закон. 
(2) Доколку надлежниот орган не го уреди 
градежното земјиште согласно со 
договорот за уредување на градежно 
земјиште, инвеститорот не сноси 
последици за ненавременото 
завршување на градбата 

Закон за градежно 
земјиште 

Чл.68; чл.150; чл.151     

Член 67-а (1) Советот на општината, советот на 
општината во градот Скопје, односно 
Советот на градот Скопје со одлука може 
да го утврдат изгледот на фасадата на 
еден или повеќе објекти кои се ставени во 
употреба и/или за кои е предвидена 
доградба и/или надградба, или за истите 
е донесено правосилно решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект согласно со Законот за 
постапување со бесправно изградени 
објекти,, доколку утврдат дека тоа е од 
значење за општината, општината во 
градот Скопје, односно градот Скопје 

    
Формулирано со зборот 
„може “ 

Дискреционо 
овластување 
  
  
Владин зкаон 

Дискреционо овластување 

  4. Рок за изградба         
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член 68 (1) Инвеститорот е должен градбите од 
прва и втора категорија да ги изградат во 
рок не подолг од десет години, од денот 
на правосилноста на одобрението за 
градење. 
(2) По исклучок од став (1) на овој член за 
линиски инфраструктурни градби, за 
функционални делови од 
инфраструктурни градби како и за 
инфраструктурни градби составени од 
повеќе делови од кои најмалку еден дел 
претставува линиска инфраструктура од 
членот 57 ставови (1) и (2) на овој закон, 
надлежниот орган може на барање на 
инвеститорот најдоцна во рок од три 
месеци пред истекот на рокот од ставот 
(1) на овој член со решение да му го 
продолжи рокот за завршување на 
изградбата за најмногу пет години од 
рокот утврден во ставот (1) на овој член. 
(3) Формата и содржината на образецот 
на барањето за продолжување на рокот 
од ставот (2) на овој член и потребната 
документација, како и формата и 
содржината на решението од ставот (2) 
од овој член, ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот 

(2)(3) Закон за општата 
управна постапка 

(2) > 57 (1), (2) 
  
Формулирано со зборот 
„може “ 

(2) изборно „може“ 
(2) продолжување 
на временскиот 
период до 5 години 
(3) ДО 
Го овластува 
министерот за 
транспорт и врски 
како што е 
пропишано во 
ставот 

Дискреционо овластување 
(2) изборно „може“ 
(2) продолжување на временскиот 
период до 5 години 
(3) нема посебна постапка; 
(3) содржината на законот може да 
се „прилагоди по мерка“ кога е 
потребно 
Сите општи акти на членовите на 
извршната власт може да бидат 
поништени од владата (Владиниот 
закон чл.30(2)); 
како на пример: 
Ако ова продолжување е 
обезбедено (на пример за 5 години, 
а Владата го поништи 
продолжувањето и/или го направи 1 
година и тоа не е доволен период 
од тоа што проектот ќе/може да 
банкротира) 

Член 72(6) Во случај на оштетување на објекти под 
дејство на природни појави или од воени 
и други разурнувања, градбата во 
зависност од степенот на оштетувањето 
може да се врати во поранешна состојба 
без одобрение за градење, а во 
согласност со одобрението за градење, 
односно одобрениот проект врз основа на 
кој е изграден. Во случај кога се работи за 
градба запишана во Националниот 
регистар на културно наследство 
потребно е да се побара одобрение 

Закон за заштита на 
културното наследство 
  

Чл. 134(2)     
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според прописите од областа на 
заштитата на културното наследство 

член 73 (1) Одобрение за градење не е потребно 
за следните градби: алинеја 1 - 33 
(3) (3) Градбите од став (1) алинеи 16, 
17, 18, 21, 23, 24 и 25 на овој член., кои не 
се предвидени со урбанистички план 
односно урбанистичко планска 
документација, како и модуларните 
градби. или група модуларни згради, 
наменети за вршење здравствена 
дејност, што се поставени на локацијата 
на постојните здравствени установи , се 
предвидуваат со програма која се состои 
од графички и текстуален дел, при што 
текстуалниот дел содржи податоци за 
градбата и просторот за поставување на 
градбата а графичкиот дел се состои од 
приказ на постоечката и планираната 
состојба.  
4) Програмата од ставот (3) на овој 
член за зградите за потреби на 
општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје ја одобрува Советот на 
општината, Советот на општината во 
градот Скопје т.е. Советот на Град Скопје, 
а за градбите чија изведба е 
финансирана од Буџетот на Република 
Северна Македонија 
или од правни лица во целосна или 
доминантна сопственост на Република 
Северна Македонија или со средства од 
Европската Унија или друга меѓународна 
организација како и привремени објекти 
за сместување на работници при 
изградба на линиски инфраструктурни 
објекти од прва категорија од член 57 од 
овој закон и за модуларни градби или 
група модуларни градби, наменети за 
вршење здравствена дејност што се 
поставени на локацијата на постојните 

  Дискреционо овластување 
на министерот за транспорт 
и врски; 

Дискреционо 
овластување 
Истото лице ги 
издава Упатствата 
од став (5) и ја 
одобрува 
програмата врз 
основа на тие 
Упатства во став (4) 

Дискреционо овластување 
Овој член ја опишува основната 
состојба во изградбата на 
модуларни болници., Во една од 
нив се случи катастрофален пожар 
со 14 жртви во Тетово. 
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здравствени установи, одобрува органот 
на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот . 
(5) Министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето 
на просторот донесува Упатство за 
начинот на изготвување на програмата од 
ставот (3) на овој член . 

член 82 (1) Пред почетокот на изведувањето на 
земјаните работи на градежната парцела, 
инвеститорот е должен да обезбеди 
обележување на проектираната градба на 
терен, со соодветни знаци од страна на 
трговец поединец, односно трговско 
друштво за геодетски работи кое 
изготвува геодетски елаборат за 
обележување на проектираната градба. 
(2) Начинот на обележување на 
проектираната градба на терен ќе го 
пропише министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот 

        

член 83 (1) Изведувачот е должен градилиштето 
да го загради заради спречување на 
неконтролиран пристап во градилиштето 
со соодветна ограда на начин што 
работата во градилиштето нема да ги 
загрози минувачите.  
(2) На градилиштето кое се протега на 
поголем простор (железнички пруги, 
патишта, далноводи и слично), деловите 
од градилиштето кои не можат да се 
оградат, мора да бидат заштитени со 
одредени сообраќајни знаци или 
означени на друг начин. 
(3) Градилиштето мора да биде означено 
со информативна табла која 
задолжително треба да содржи име, 

  (3) >> чл.58 >>     
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односно назив на учесниците во 
изградбата, назив и вид на градбата која 
се гради, надлежниот орган од членот 58 
на овој закон, број и датум на издаденото 
одобрение за градење, како и назнаката 
дека се работи за заштитено недвижно 
културно наследство согласно со закон, 
ако таа градба е запишана во 
Националниот регистар на културно 
наследство 

Член 97(3) (3) За пренамена на посебен дел од 
објект, стан или дел од стан сопственикот 
на објектот, до надлежниот орган од 
членот 58 од овој закон, поднесува 
барање за пренамена при што со 
барањето доставува: 

        

член 98 (1) Сопственикот на објектот е должен 
преку тековно и инвестиционо одржување 
да ги сочува основните барања за 
градбата, во согласност со проектот за 
употреба и одржување. 
(2) За работите од ставот (1) на овој член 
сопственикот на објектот може да 
определи правно лице - управител за 
тековно и инвестиционо одржување на 
објекти од прва и втора категорија (освен 
за станбени објекти над три нивоа) од 
членот 57 на овој закон. 
(3) Управител на одржување може да 
биде правно лице регистрирано во 
Централниот регистар за вршење на 
соодветна дејност и кое има лиценца за 
управител на одржување 

Закон за домување 
  

Лиценцирано правно 
лице (Лиценца од МТВ) 
Управител за тековно и 
инвестиционо одржување 
Изборно за (чл. 57(1);(2)) 
градби со помалку од 3 
нивоа 
  

Правен ризик 
Употребата на 
зборот може се 
смета за 
задолжително 
(може да значи 
мора да биде) 
Во став 2 
значи може 
Во став 3 
значи мора 

  

  
  Надзор 

  
        

Член 127 Надзорот над спроведувањето на овој 
закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон, го врши органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредувањето на просторот. 

  (чл. 127-A149) 
Инспекциски надзор 
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Член 128(1) (1) Работите на инспекциски надзор над 
примената на овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон ги 
вршат градежни инспектори на Државниот 
инспекторат за градежништво и 
урбанизам (во натамошниот текст: 
градежни инспектори) и градежни 
инспектори на општините и на општините 
во градот Скопје (во натамошниот текст: 
овластени градежни инспектори) 

  Воведување две категории 
на инспектори  

    

Член 128(2) (2) Градежен инспектор врши инспекциски 
надзор над градби од прва категорија, а 
овластен градежен инспектор врши 
инспекциски надзор над градби од втора 
од членот 57 на овој закон. 

  Категории дефинирани во 
член 57 

    

Член 128(3) (3) Инспекторите од ставот (1) на овој 
член вршат инспекциски надзор и 
согласно одредбите од Законот за 
забрана и спречување на вршење на 
нерегистрирана дејност. 

Закон за забрана и 
спречување на вршење 
на нерегистрирана 
дејност 

Што значи… само правни 
лица кои се регистрирани за 
градење и имаат добиено 
уредно лиценци можат да 
вршат градежни работи… 

    

Член 128-а Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам има 
својство на правно лице со сопствена 
буџетска сметка како буџетски 
корисник од прва линија, самостојно 
спроведува постапки за вработување 
согласно сo закон и одлучува за 
правата и обврските за работен однос. 

  Правила за 
Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
Вработените се државни 
административни 
службеници 

    

Член 128-б (1) 
(2) 
(3) 3) има стекнато најмалку 240 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен - 
Градежен или Архитектонски факултет; 
(3) 4) има најмалку шест години работно 
искуство по дипломирањето, во 
соодветната област; 
  

  Владата го именува и го 
разрешува директорот (1) 
на инспекторатот по јавен 
оглас (2). Надлежностите 
се пропишани во (3) 
  

Надлежностите на 
избраното лице 
согласно (3) може 
да бидат помали од 
надлежностите на 
вработените 
(градежни 
инспектори), 
односно нема 
лиценца А или Б за 
инспектор. 

Ризикот во законот наметнува 
сериозни ризици во 
спроведувањето/практиката 
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член 130 Надлежности и услови за 
Градежни и Овластени градежни 
инспектори 
(2) Постапката за пополнување на 
работно место за овластен градежен 
инспектор во општината односно градот 
Скопје се спроведува согласно со Законот 
за инспекциски надзор. 

Закон за 
административни 
службеници 
Закон за инспекциски 
надзор 

Јасна дефиниција за 
соодветното ниво на 
службеник Б и/или В 
  

    

член 131 (1) Градежен инспектор, односно 
овластен градежен инспектор во рамките 
на надлежностите утврдени со овој и друг 
закон, има право да врши инспекциски 
надзор во текот на изградбата, како и 
инспекциски надзор на објект кога во него 
се врши пренамена на конструктивните 
елементи во поглед на нивната 
механичка отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита, како и при пренамена 
од станбен во деловен простор и обратно. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) Доколку надлежниот градежен 
инспектор констатира дека настанале 
некои од условите за одземање на 
лиценца предвидени во членот 38 
ставови (4) и (5) од овој закон како и за 
одземање на овластување предвидени во 
членот 39 ставови (4) и (5) од овој закон, е 
должен да поднесе предлог за одземање 
на лиценцата, односно овластувањето со 
записник за констатираната неправилност 
до органот надлежен за одземање на 
лиценца, односно овластување. 

  131(2) опц. може да 
побара поддршка од МВР 
при интервенции на 
терен. Мора да се 
обезбеди. 
  
38 (4), (5) 
39 (4), (5) 

    

член 132 (1) - (6)   Начин и права како работат 
инспекторите и 
овластувања што можат да 
ги извршуваат 

  Доколку не е јасно образложено во 
управниот акт за одредено 
овластување може да наметне 
ризик од ДО 

Член 133     НАРАЧКИ     
Член 133(3)   Закон за заштита на 

културното наследство 
Национален регистар на 
културно наследство 

Временска рамка;   
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  Начин на 
информирање 
  
Зошто инспекцијата, 
А НЕ инспекторатот 
или 
градоначалникот на 
ЕЛС 
  
Зошто органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на 
работите од 
областа на 
културата 
СЕ ПРЕТПОЧИТА 
Управата за 
заштита на 
културното 
наследство 

  Отстранување на градба         
Член 134(1)стр.1-
стр.6 

(1) Градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор со 
решение ќе му нареди на инвеститорот 
отстранување на градба, односно на 
нејзин дел, ако: 

  Чл. 59; чл. 133     

Член 134(2) (2) Градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор со 
решение на изведувачот ќе му нареди 
отстранување на градбата од ставот (1) 
на овој член ако не постапи согласно со 
членот 72 став (6) од овој закон. 

  72 (6)     

Член 134(3) (3) Во случај на отстранување на градба 
која е запишана во Националниот 
регистар на културно наследство 
градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор ќе 
побара согласност органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите 
од областа на културата. 

Закон за заштита на 
културното наследство 
  

  Исто како 133(3) 
Потребно е 
одобрение нема 
временски 
ограничувања за да 
се добие од 
надлежниот орган 
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Член 134(4) (4) Овластениот градежен инспектор 
доколку констатира дека сопственикот на 
посебниот дел од објект, станот или дел 
од станот извршил пренамена без 
одобрение за пренамена од членот 97 
став (3) на овој закон, ќе донесе решение 
со кое ќе го задолжи сопственикот да го 
врати посебниот дел од објектот, станот 
или делот од станот во првобитна 
состојба. 

  Чл. 97(3)     

Член 135(1) стр.1-
7 

Градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор со 
решение ќе му нареди на инвеститорот 
отстранување на: 

  Чл. 73, чл. 79, чл. 80, чл. 81 
  

    

Член 135-а     Постапка 
Решение со налог за 
отстранување 

    

Член 135-б (2) Жалбата изјавена против решението 
од ставот (1) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

  Постапка 
Решение со налог за 
отстранување 
Чл. 74 

нема да го одложи 
извршувањето 

  

  Затворање на градилиште         
член 136     Чл. 134, чл. 135 

Затворање на градилиште 
    

  Решение на инспектор         
Член 137(3) (3) Kога утврдените неправилности и 

недостатоци можат да предизвикаат или 
предизвикуваат непосредна опасност по 
животот и здравјето на луѓето или 
финансиска штета или штета по имотот 
од поголема вредност или загрозување 
на животната средина или загрозување 
на јавниот интерес, инспекторот со 
решение изрекува инспекциска  мерка, 
како задолжување, наредба, забрана и 
друга мерка, доколку е утврдена со 
посебен закон, со која најсоодветно ќе се 
постигне целта на инспекцискиот надзор. 

Во овој член 
инспекторот може 
непосредно да изрече 
инспекциска мерка 
согласно со друг закон: 
  

непосредна опасност по 
животот и здравјето на 
луѓето 
финансиска штета 
оштетување на имот од 
поголема вредност 
загрозување на животната 
средина 
загрозување на јавниот 
интерес 

    

Член 137(4) (4) Против решението на инспекторите од 
членот 128 став (1) од овој закон, може да 

Закон за формирање 
државна комисија за 
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се изјави жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до 
надлежниот орган за одлучување во втор 
степен. 

одлучување во втор 
степен од областа на 
инспекциски надзор и 
прекршочна постапка 

Член 137(5)  (5) Жалбата изјавена против решението 
на инспекторите од членот 128 став (1) од 
овој закон, не го одлага извршувањето на 
решението. 

        

Член 139(1) (1) Во решението од членот 137 на овој 
закон градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор, покрај 
мерките утврдени во членот 138 од овој 
закон, може да изрече и забрана за 
градење и користење на објектот со 
затворање на 
градилиштето. (Означените зборови се 
укинуваат со Решение на Уставниот 
суд на Република Македонија објавено во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 49/11) 

    Дискреционо 
овластување 
  
Формулирано со 
зборот „може“ 
  

  

Член 139(3)     Овој став е застарен 
бидејќи членот 138 е укинат 
од Уставниот суд во 2016 
година !!! 

    

член 141     Задолжителни елементи во 
Решение на инспекторите 

    

член 144 (1) Градежниот инспектор кога ќе 
констатира дека општината не овластила 
градежен инспектор за вршење на 
работите утврдени со овој закон, 
составува записник кој го доставува до 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето 
на просторот со предлог за добивање на 
овластување за вршење на работите од 
надлежност на овластен градежен 
инспектор. Записникот заедно со 
предлогот се доставува и до 
градоначалникот на општината, односно 
градоначалникот на општината во градот 

  Овде се поставува 
прашањето што се случува 
кога Локалната самоуправа 
не назначува овластен 
градежен инспектор  

Зборот „може“ Дискреционо овластување на 
министерот за транспорт и врски 
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Скопје. Министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот врз основа на 
предлогот, може да даде овластување за 
вршење на работите од надлежност на 
овластен градежен инспектор 

Член 144(5) (5) Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од 
областа на финансиите по добиеното 
известување од ставот (4) на овој член, 
приходите на општината, односно на 
општините од подрачјето на градот Скопје 
по основ на надоместок за уредување на 
градежно земјиште, во висина на 
направените трошоци, ги пренасочува на 
сметка на Буџетот на Република Северна 
Македонија. 

  Интересно решение на 
ситуацијата 
Доколку ЕЛС нема овластен 
градежен инспектор, 
неговите должности (може 
да ги врши) градежен 
инспектор 
Сепак, даноците што се 
остварени за градежни 
дозволи одат во државниот 
буџет и остануваат за ЕЛС 

    

член 145  (1) Доколку градежниот инспектор утврди 
дека овластениот градежен инспектор не 
ги врши работите пропишани со овој 
закон, е должен веднаш да поднесе 
писмено укажување до градоначалникот 
на општината за неизвршувањето на 
работите. 

  Ова известување може да 
биде упатено и до 
Инспекцискиот совет за 
извршување на неговите 
законски обврски и 
должности од Законот за 
инспекциски надзор чл. 
18(1) 1; 9; 12; 19; 21 како 
што е соодветно 

    

Член 145(2)-(6)     (6) 
Исто како 144 (5) 

    

член 146 (1) При вршење на инспекцискиот надзор 
инспекторите од членот 128 на овој закон 
се должни да проверат дали управните 
акти издадени врз основа на овој закон се 
во согласност со истиот и доколку утврдат 
дека управните акти се издадени 
спротивно на овој закон, се должни да 
поднесат писмен предлог за 
поништување на тие управни акти со 
записник за констатираната состојба, до 
органот кој ги донел. 

Закон за општа управна 
постапка 

Контролен механизам 
Држава >> ЛС 
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(2) Надлежниот орган кој го донел 
управниот акт е должен да постапи по 
предлогот и во рок од осум дена да 
донесе решение со кое ќе го поништи 
издадениот управен акт или решение со 
кое ќе го одбие предлогот за 
поништување 

член 147 8. Надзор над законитоста на работењето 
на органите на општината, односно 
органите на општините во градот Скопје 
(1) Надзорот над законитоста на работата 
на органите на општината односно 
органите на општините во градот Скопје 
го врши органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот, за 
работи од нивна надлежност кои се 
однесуваат на изведување на градба од 
втора категорија од членот 57 на овој 
закон 

  Чл. 57 градба од втора 
категорија 

    

член 148 (1) При вршењето на надзорот над 
законитоста на работата на органите на 
општината, односно органите на 
општините во градот Скопје, органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето 
на просторот ги врши следниве работи: 

  Овластувања во надзорот 
Држава; ЛС 

    

член 149 (1) Кога органот надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот, односно градежниот инспектор 
ќе утврдат дека општината, односно 
овластениот градежен инспектор не ги 
донесуваат во предвидените рокови 
актите утврдени со овој закон, ќе 
поднесат предлог за вршење на 
инспекциски надзор до Државниот 
управен инспекторат, кој е должен да 
изврши инспекциски надзор согласно со 
Законот за управната инспекција. 

Државен управен 
инспекторат 
Закон за управна 
инспекција 

Рокови     

  Прекршочни одредби   ГЛОБИ (чл. 150-чл. 165) за     
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a. правно лице  
б. за одговорното лице во 
правното лице 
в. за физичко лице 

Член 150(1) – (3) 1) проектирањето, ревизијата, изградбата 
и надзорот над изградбата на градбите од 
прва категорија од членот 57 на овој 
закон го довери на лице кое не ги 
исполнува условите согласно со овој 
закон за вршење на таа дејност (член 13 
став (2));              

  Градби од прва категорија 
чл. 57 
ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 
1 чл. 13(2); 
2 чл. 14(2); 
3 временска рамка чл. 57 од 
прва категорија во чл. 68; 
4 прва категорија чл. 57 
писмени информации од чл. 
67(1); 
5 безбедносни мерки чл. 82, 
83 

    

член 151 Згради од втора категорија чл. 57 Чл. 163-b(1) 
Комисија за прекршоци 

Градби од втора категорија 
Чл. 57 
ПРИМЕНЛИВИ ЗА a; б; в 
1 чл. 13(2); 
2 68(2)3; 
3 67 (1); 
4. безбедносни мерки чл. 
82, 83 
  

    

Член 151-а ... ако не обезбеди обележување на 
проектираната градба на терен 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 
Чл. 82 

    

Член 151-б (1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра 
во денарска проттивредност ќе му се 
изрече на правно лице - инвеститор ако 
по извршена значителна реконструкција 
на објект за кој се применува 
Правилникот за енергетски 
карактеристики на зградите, не обезбеди 
сертификат за енергетски карактеристики 
на зградата издаден од трговец поединец 
или правно лице кое поседува лиценца за 
вршење на енергетска контрола согласно 
со членот 97-а на овој закон. 
(3) Глоба во износ од 250 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 

Чл. 163-b(1) 
Комисија за прекршоци 

ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 
Чл. 97-а 
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за прекршокот од ставот (1) на овој член и 
на физичко лице – инвеститор. 

  2. Прекршоци на правно лице за 
проектирање на згради и на проектант 

        

член 152 1) врши работи на проектирање без 
лиценца за проектирање (член 16 став 
(1)); 
2) вработи како проектант странско 
физичко лице без потврдено 
овластување од комората (член 42 став 
(4)) и 
3) изработи односно завери проектна 
документација спротивно на законските. 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б 
1) 6 (1); 
2) 42 (4); 
3) општа усогласеност 
  

    

Член 152-а ... доколку градбата не е проектирана 
согласно член 11 став (1) од овој закон. 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б 
11 (1) 

    

член 153  1) изработил проект без овластување за 
проектирање (член 17 став (1)) и 
2) изработил проект спротивно на 
законските прописи. 

  1) 17 (1); 
2) општа усогласеност 
  

    

Член 153-а доколку градбата не е проектирана 
согласно со членот 11 став (1) од овој 
закон 

  Чл. 11 (1)     

  3. Прекршоци на правно лице за вршење 
на ревизија и на ревидент 
  

        

член 154 …за ревизија на проектна документација 
  
  
3) изработи односно завери извештај за 
ревизија на проектна документација 
спротивно на законските прописи 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б 
1) Чл. 23 (1); 
2) 42 (4); 
  

    

Член 154-а … за ревизија на проектна документација 
ако ревидентот при вршењето на ревизија 
заверил проект кој не е изработен 
согласно со членот 11 став (1) од овој 
закон. 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА б; в 
1) Чл. 11 (1) 

    

член 155 1) извршил ревизија без да има 
овластување за ревизија на проектна 
документација (член 24 
став (1)); 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА в 
1) Чл. 24 (1); 
2) 20 (3) 
3) општо 
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2) извршил ревизија на проектна 
документација, изработена од правното 
лице во кое е вработен 
(член 20 став (3)) и 
3) извршил ревизија спротивно на 
законските прописи 

Член 155-а … заверил проект кој не е изработен 
согласно со членот 11 став (1) од овој 
закон 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА в 
1) A11 (1) 

    

  4. Прекршоци на правно лице-изведувач и 
на инженер за изведба  

        

член 156     изведувач 
ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 

    

Член 156-а     Чл. 57 прва категорија 
изведувач 
ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 

    

Член 156-б     Чл. 57 втора категорија 
изведувач 
ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в 

    

Член 156-в ако при изведување на градби не 
обезбеди докази за потеклото на 
градежно-техничкиот камен, градежниот 
песок и чакал (член 29 став (1) алинеја 6). 

  ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б 
Чл. 29(1)6 

    

Член 156-е     ПРИМЕНЛИВО ЗА в     
Член 156-ѓ     ПРИМЕНЛИВО ЗА a; б; в     
член 160 (1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра 

во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице - 
инвеститор и изведувачот ако продолжат 
со изградбата на градби од прва 
категорија од членот 57 на овој закон и 
изведувањето на одделни работи во 
случаите кога е донесено решение за 
прекинување на изградбата (член 133 
став (1)) и по затворањето на 
градилиштето (член 136 став (1)). 
 
(2) Глоба во износ од 250 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 

Чл. 163-b(1) 
Комисија за прекршоци 
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на физичко лице - инвеститор, за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

Член 162-а (1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице - 
инвеститор и изведувачот ако продолжат 
со изградбата на градби од прва 
категорија од членот 57 на овој закон и 
изведувањето на одделни работи во 
случаите кога е донесено решение за 
прекинување на изградбата (член 133 
став (1)) и по затворањето на 
градилиштето (член 136 став (1)). 
(2) Глоба во износ од 250 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
на физичко лице - инвеститор за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

Чл. 163-б(1) 
Комисија за прекршоци 

      

Член 163-б 
  

 (1) Надлежен орган за спроведување 
на прекршочната постапка за 
прекршоците утврдени со овој закон е 
надлежен суд, освен за прекршоците 
утврдени во член 151-б став (3) на овој 
закон, член 160-а став (2) на овој закон и 
член 162 став (2) на овој закон, за кои 
надлежен орган е комисија за прекршоци 
формирана од министерот кој раководи 
со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот. 
(2) Против одлуката на Комисијата од 
ставот (1) на овој член, може да се 
поведе постапка пред надлежен орган 
согласно со Законот за прекршоците. 

за прекршоците утврдени 
во член 151-б став (3) од 
овој закон, член 160-а 
став (2) од овој закон и 
член 162 став (2) од овој 
закон, за кои надлежен 
орган е комисија за 
прекршоци. 

Надлежен орган од ставот 
(2) е Државната комисија за 
одлучување во втор степен 
во областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка. 

    

член 165 (1) За прекршоците предвидени со овој 
закон, инспекторите од членот 128 став 
(1) од овој закон, пред поднесување на 
барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежен суд односно 
прекршочен орган ќе спроведат постапка 
за порамнување со издавање на 

постапка за порамнување 
со издавање на 
прекршочен платен налог 
согласно Законот за 
прекршоците. 

Надлежен суд во овој случај 
е Судот за прекршоци 
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прекршочен платен налог согласно со 
Законот за прекршоците. 

  

АНЕКС 3 

ДЕТАЛНА ПРОВЕРКА – МАПИРАЊЕ 

Закон за животна средина 2015 година 
Закон за водостопанство (Службен весник бр. 51/15, 193/15) 

Табела 1-Преглед на законите 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 30, Барање за издавање дозвола 

  

Се добива топографска карта со размер 1:25.000 
заедно со исцртани координати на местото на 
задржување и местото на испуштање, како и 
локацијата на објектите и постројките. 

Површина каде што треба да се изврши 
концесиската активност исцртана на 
топографска карта во размер 1:25.000 заедно со 
исцртани координати на точките за зафаќање и 
испуштање. 

Топографска карта со размер 1:25.000 заедно со 
исцртани координати на местото на 
испуштање, како и локацијата на објектите и 
постројките. 

Закон за 
водите 

Во моментов има нормативни 
пречки за дигитализација 
поради тоа што постојната 
законска регулатива не дава 
основа за спроведување на 
целата постапка во 
електронска форма. Врз основа 
на информациите од МЖСПП, 
во процедура е изменување и 
дополнување на Законот за 
водите на иницијатива на 
Кабинетот на премиерот, со 
цел да се воведе целосна 
дигитализација на 
процедурите. 

Измената се очекува да биде 
направена во првиот квартал 
на 2022 година 

Нема ризик!   
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 36 Права и обврски на органите на општините и 
на градот Скопје во однос на барањето 

став (2) Доколку градоначалникот на 
општините и градоначалникот на град Скопје 
не го достават писменото мислење во рокот од 
ставот (1) на овој член, се смета дека се 
согласиле со барањето. 

  

Закон за 
водите 

  Поврзано со 
принципот на 
молчење на 
администрацијата, 
(Закон за општата 
управна постапка) 

Дискреционо право на 
општините без 
разлика дали дава 
мислење или не, 

  

член 38 Доставување на ставови и мислења за 
барањето 

  

(4) Доколку органите наведени во членот 33 
став (4) точка 1 од овој член не достават 
писменото мислење во рокот од ставот (1) на 
овој член, се смета дека немаат забелешки по 
барањето. 

Закон за 
водите 

  поврзано со начелото 
на молчење на 
администрацијата, 
(Закон за општата 
управна постапка) 

Дискреционо право на 
општините без 
разлика дали дава 
мислење или не, 

  

член 39 Одбивање на барањето за издавање на дозвола 

  

(1) Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната 
средина, со решение го одбива барањето од 
членот 30 став (1) на овој закон, доколку 
утврди а 
(2) Против решението од ставот (1) на овој 
член, барателот може во рок од 30 дена од 
денот на приемот на решението да изјави 
жалба до Државна комисија за одлучување во 

  Одлуката ја носи Управата Плановите за 
управување со речен 
слив сè уште не се 
донесени! 

Како ќе се одредува 
јавниот интерес?! Од 
кого? 

Како ќе се оценува 
јавниот интерес?! 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен. 

член 41 Отпочнување на правно дејство на дозволата  

(1)Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната 
средина е должен да изврши преглед на 
објектите и постројките и доколку условите од 
дозволата се исполнети, на носителот на 
дозволата му издава потврда за извршен 
преглед на објектите и постројките. 

(2) Прегледот на објектите и постројките од 
ставот (1) на овој член го врши комисија 
формирана од министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната 
средина, составена од пет члена и тоа по еден 
член од Државниот инспекторат за животна 
средина, два члена од органот надлежен за 
вршење на стручни работи од областа на 
управувањето со речен слив и два члена од 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната 
средина. 

  

(4) Од моментот на издавањето на дозволата од 
членот 26 став (1) на овој закон до моментот на 
започнувањето на правно дејство на дозволата 
согласно со ставот (3) од овој член, органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина 
може, врз основа на барање на правно или 
физичко лице, да издаде дозвола за времено 

Закон за 
водите 

  

Закон за 
градење 

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) за инсталации од 
категорија А, Министерството 
за транспорт има своја 
комисија за издавање дозвола 
за користење, во која 
членуваат претставници од 
МЖСПП. За тие инсталации 
дозволата влегува во сила со 
денот кога комисијата ќе 
потврди; 

Вообичаено претставници од 
МЖСПП не се вклучени во 
поднесените активности на 
оваа комисија за таа 
категорија објекти, бидејќи 
нивната област на работа во 
овој поглед е во рамките на 
комисијата на МЖСПП. 

  

  

Законската обврска 
започнува од денот на 
одобрување на 
користење на водата 
согласно Законот за 
градење (временска 
рамка за активност на 
Комисијата) 
  
За тој период не се 
плаќа такса за 
користење вода, тоа 
може да трае долго!!!! 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Потребно е да се направи 
измена на постојниот 
Закон, член 41, став 2 во 
правното дејство, така што 
ќе се покрие временската 
рамка во делот на 
издавањето на дозволата. 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

користење на водата од истото водно тело на 
коешто се однесува дозволата од членот 26 став 
(1) на овој закон. 

(4) согласно Законот за водите, 
дозволена е можност за 
регулирање на одредено право 
од привремен карактер (како 
дискреционо 
овластување); што значи 
дека остварувањето на нечие 
право е овозможено 
(привремено) пред 
издавањето на дозволата  

член 46 Времетраење на дозволата 
(1) (1) Дозволата од членот 26 став (1) на овој 
закон се издава на определено време во 
зависност од видот на водостопанскиот објект, 
но не подолго од десет години. 

Закон за 
водите 

Во пракса, времетраењето на 
дозволите е 6 години, тоа е 
поврзано со важноста на 
плановите за управување со 
речен слив.  

  

Субјективно 
одлучување врз основа 
на лична проценка на 
овластеното лице! 

Причините за 
утврдување на 
времетраењето на 
дозволата не се 
наведени 

  

/ 

член 52 Посебен услов за одземање на дозволата 
(1) Владата на Република Македонија, на 
предлог на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната 
средина или на предлог на друг орган на 
државната управа може да одлучи да му ја 
одземе дозволата на носителот доколку со 
одземањето се обезбедува или се остварува 
повисок јавен интерес од оној заради чие 
остварување е издадена дозволата . 

Закон за 
водите 

Јавен интерес!!! Висок! Како ќе се 
одредува јавниот 
интерес?! Од кого? 

Како ќе се оценува 
јавниот интерес?! 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 54 Постапка за доделување на концесија 

(2) За започнување на постапката за 
доделување на концесијата одлучува Владата 
на Република Македонија по образложен 
предлог доставен од страна на министерот 
кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина, изработен во 
согласност со Водостопанската основа на 
Република Македонија и плановите за 
управување со речните сливови. 
(3) Образложениот предлог од ставот (2) на 
овој член, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина го доставува по 
претходна согласност со органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работи од областа на земјоделството, a за кој 
позитивно се изјасниле органот на државната 
управа надлежен за вршење на работи од 
областа на економијата, органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работи од областа на транспортот и врските, 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работи од областа на oдбраната, 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работи од областа на културата, 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работи од областа на 
внатрешните работи и Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата . 

Закон за 
водите 

  Мислењата на 
општините не се 
вклучени како 
задолжителни, треба 
да бидат! 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 79 Дозвола за испуштање 
(1) Правните и физичките лица, вклучувајќи 
ги и органите на државната управа, 
општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје можат да испуштаат отпадни 
води или да испуштаат или фрлаат материи и 
супстанции во реципиентите само по 
претходно прибавена дозвола за испуштање 
во водите (во натамошниот текст: дозвола за 
испуштање), под услови и на начин утврдени 
со овој закон. 
 
(2) Заради спроведување на плановите за 
управување со речниот слив, дозволата за 
испуштање се издава во согласност со Планот 
за управување со речниот слив. 
 
(3) За објектите и за инсталациите за коишто 
е потребна дозвола за испуштање, а за кои со 
Законот за животната средина е определено 
дека се прибавува А- интегрирана еколошка 
дозвола, односно Б-интегрирана еколошка 
дозвола за инсталации во заштитено 
подрачје, дозволата се прибавува во постапка 
определена со тој закон. 
 
(4) А-интегрираната еколошка дозвола, 
односно Б-интегрирана еколошка дозвола за 
инсталации во заштитено подрачје од ставот 
(3) на овој член, ја заменува дозволата за 
испуштање. 
 

Закон за 
водите 

Сите утврдени ризици 
поврзани со Дозволата за 
користење вода се 
применливи за дозволите за 
испуштање! 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

(5) За објектите и за инсталациите за коишто 
е потребна дозвола за испуштање, а за кои со 
Законот за животната средина е определено 
дека е потребна Б- интегрирана еколошка 
дозвола со исклучок на Б-интегрирана 
еколошка дозвола за инсталации во 
заштитено подрачје, дозволата за испуштање 
се прибавува под услови и на начин утврдени 
со овој закон. 
  
(6) Проектите за коишто со Законот за 
животната средина е пропишано дека се 
врши оцена на влијанието врз животната 
средина, вклучувајќи ги и проектите за кои 
што потребата од оцена на влијанието се 
врши со испитување на секој одделен случај, 
оцената се врши под услови и на начин 
утврдени со тој закон. 
 
(7) Во дозволата од ставот (4) на овој член се 
утврдуваат граничните вредности за 
емисиите на супстанциите и нивните 
количини и стандардите за животната 
средина што се опфатени со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон, 
вклучително и емисиите и стандардите 
утврдени со прописите од областа што го 
уредуваат издавањето на интегрирана 
еколошка дозвола, со цел за постигнување на 
целите на животната средина на водно тело 
утврдени со овој закон 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 142 Заштита и подобрување на режимот на водите 
со вадење на песок, камен и чакал од коритата и 
бреговите на површинските водни тела 

  

Заради заштита и подобрување на режимот на 
водите од коритата и бреговите на 
површинските водни тела (водотеците, езерата 
и од акумулациите) се вади песок, чакал и 
камен. 

Вадењето песок, чакал и камен од коритата и 
водните брегови на водотеци, езера и 
акумулации, заради подобрување на режимот 
на вода, спаѓа во надлежност на субјектите за 
управување со водните ресурси за територијата 
за која се одговорни субјектите и во 
надлежност на единиците на локалната 
самоуправа за териториите на кои не се 
основани субјекти за управување со водните 
ресурси и за урбаните средини. 

Вадењето на песок, чакал и камен од коритата и 
водните страни на површинските водни тела се 
врши врз основа на дозвола која ја издава 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. 

Со дозволата се утврдува локацијата, 
количеството, начинот, времето, предметите и 
средствата за вадење, товарење и транспорт на 
песок, чакал и камен. 

Дозволата се евидентира во водната книга од 
членот 160 на овој закон. 

Закон за 
водите 

  

Поврзување 
со член 
131- Развој и 
одржување на 
површинските 
води 

Нема уредба за формата и 
содржината на дозволата  - 
треба да се пропише 

  

Нема Образец за барање, но има 
Образец за содржината на 
дозволата; 

Носители се само општините 
и водостопанските објекти. 

  

Можност за 
злоупотреба на 
вадењето чакал, 
бидејќи се користи и 
како минерална 
суровина; 

МЖСПП ги контролира 
овие дејствија преку 
документ Испратница 

што се користи за 
следење на 
материјалот 

Водоводните претпријатија 
кои се одговорни за 
реализација на оваа дејност 
ангажираат компанија за 
вршење на таа дејност.  

Единствена контрола за 
следење на условите за 
дозвола е документот 
испратница, што укажува 
на можност за злоупотреба! 

За да се надмине тоа, 
законот ќе се измени.  

Со измените, пласирањето 
на пазар на овој материјал 
нема да биде придружено 
со 
испратница. Испратницата 
ќе биде пропратен 
документ само за испорака 
на материјалот до 
одредено складиште, 
продажбата на материјалот 
ќе биде со јавно наддавање. 

Со овие измени би се 
спречила злоупотреба на 
речниот материјал, а би се 
овозможила контрола и 
следење на истиот 
материјал 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

Министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина ги 
пропишува формата и содржината на 
образецот.   

член 175 Усогласување на плановите за управување со 
речни сливови и други документи 

  

Во постапката за издавање на водостопанска 
согласност, се оценува усогласеноста на 
документацијата за изградба, реконструкција 
или доградба на објекти и постројки со 
одредбите од овој закон, со Водостопанската 
основа, односно со Планот за управување со 
речниот слив и други документи донесени во 
согласност со овој или друг закон. 

Закон за 
водите 

Нема планови за управување 
со речен слив! 

  

Водостопанска 
согласност се дава во 
согласност со 
достапната 
документација!!! 

  

член 203 

  

Меѓусебно влијание, заштита и мониторинг на 
бунари 

  

(1) Министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина го 
утврдува нивото до коешто може да се црпи 
подземна вода од бунарот со цел: 
1) да се минимизира ризикот од намалување на 
водното ниво, што би можело да ја намали 
штедроста на соседните бунари; 
2) да се одржува рамнотежа меѓу полнењето и 
црпењето на аквиферот, и 
3) да се избегнуваат негативни ефекти врз 
водните екосистеми и водната средина. 

Закон за води Во процесот на мониторинг, 
дел од надлежностите за 
определување на нивото до 
кое може да се извлечат 
подземните води од бунарот, 
не треба да бидат исклучиво 
во надлежност на министерот, 
туку во постапката треба да 
биде вклучена и Управата за 
хидрометеоролошки работи. 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

член 222 Орган на државна управа надлежен за вршење 
на стручни работи од областа на животната 
средина 
(1) Стручните работи и преземањето мерки и 
активности од значење за управување со 
водите, утврдени со овој закон, на подрачјето 
на секој речен слив ги врши Управата за 
животна средина, сектор за води.  

Закон за 
водите 

Закон за 
општа управна 
постапка 

постапка за издавање на 
водостопанска дозвола; 

постапка за издавање дозвола 
за испуштање; 

постапка за издавање 
водостопанска согласност ; 

  

Дозволите и водостопанските 
согласности согласно Законот 
за води ги издава 
МЖСПП. Сепак, ќе се земат 
предвид одредбите од Законот 
за општата управна 
постапка; член 24, јавниот 
орган постапува преку 
овластеното службено лице 
согласно актот за организација 
и систематизација. Согласно 
постоечкиот акт за 
организација 
(МЖСПП), раководителот на 
сектор и помошникот 
раководител на Секторот за 
води може да бидат овластени 
да водат управна постапка и да 
донесат управен акт (освен ако 
тоа не е изречно предвидено 
со материјалниот закон)  

    

Правна 
празнина 

Во Законот за трговски друштва постои 
законска празнина во однос на нефинансиското 
известување на корпоративните субјекти. Оваа 

Закон за 
трговски 
друштва 

На земјата итно ѝ е потребен 
твининг проект кој ќе го реши 
ова прашање. Словенија е 
добар пример за тоа, а таква 

Висок! (недостигот на 
методологија за еко-
ревизија може да 
предизвика 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ЗАКОН КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

правна празнина се однесува на неусвоени 
барања за заштита на животната средина. 

Според осмата директивата на ЕУ од таа 
област, земјата мора да усвои критериуми за 
класификација на субјектите кои ќе имаат 
задолжителни барања за известување до 
надлежните национални органи кои се 
однесуваат на прашањата што произлегуваат 
од преземените и спроведените активности и 
мерки за намалување на загадувањето, 
заштита на водите и заштита на животната 
средина воопшто. Има нејаснотии во однос на 
стручниот орган кој ќе биде задолжен за 
усвојување еко-стандарди на национално ниво, 
недостаток на капацитет за ревизија на 
нивното спроведување во пракса и ефикасен и 
ефективен надзор над ревизијата. Во една 
реченица земјата треба да усвои методологија 
за спроведување на еко-ревизија.  

Закон за 
животна 
средина 

Закон за 
водите, 

Закон за 
управување 
со отпад и 
поврзана 
законска 
регулатива 

соработка може да се 
воспостави меѓу македонските 
и словенечките национални 
институции бидејќи Советот 
за унапредување и надзор на 
ревизијата на РНМ веќе има 
потпишан Меморандум за 
разбирање со Агенцијата за 
јавен надзор на ревизијата на 
Словенија. 

финансиска и 
економска криза во 
земјата) 
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АНЕКС 4 

ДЕТАЛНА ПРОВЕРКА – МАПИРАЊЕ 

Закон за животна средина : Сл.В. 44/2015 од 19.3.2015 г. 

  

ЧЛЕН СОДРЖИНА ПРАВО КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА 

член 24 Елаборат за заштита на 
животната средина 

Закон за 
животна 
средина 

      

            

член 95 XII Интегрирани еколошки дозволи за 
работење на инсталациите коишто 
влијаат врз животната средина 

  

(2) Дозволата од ставот (1) на овој 
член се издава како Аинтегрирана 
еколошка дозвола, која ја издава 
органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на 
животната средина или Б 
интегрирана еколошка дозвола, која 
ја издаваат општината или градот 
Скопје или органот на државната 
управа надлежен за работите од 
областа на животната средина кога 
се работи за инсталација која се 

Закон за 
животна 
средина 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ПРАВО КОМЕНТАРИ 
РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА 

наоѓа во заштитено подрачје, 
согласно со членот 123 од овој закон. 

Членови: 
96-221а, 

А Интегрирана еколошка дозвола 
  

Закон за 
животна 
средина 

      

чл.109 и 
чл.140 

Регистар на А интегрирана еколошка 
дозвола 

1) Органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на 
животната средина е должен да води 
и одржува Регистар на А 
интегрирани еколошки дозволи. 

(2) (2) Министерот кој раководи со 
органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на 
животната средина ги пропишува 
формата, содржината и начинот на 
водењето на Регистарот од ставот 

(1) на овој член, како и начинот на 
доставувањето на податоците за упис 
во Регистарот. 
  

Закон за 
животна 
средина 

Одделението за ИЕД има 
воспоставено регистри и друга 
евиденција што содржи 
податоци за издадени дозволи 
за ИЕД и дозволи за 
усогласување со оперативните 
планови за пренос и промена на 
дозволите, но тие не се водат 
според пропишаната форма, 
содржина и начин на водење на 
евиденција. Ова резултира со 
тоа што голем број постоечки 
оператори вршат активности 
кои влијаат на животната 
средина без да добијат 
соодветна дозвола и се 
ослободени од обврската да 
плаќаат годишен надоместок за 
лиценца на подолг временски 
период. Се однесува и на 
ненавремено и несоодветно 
издавање и евидентирање на 
издадените дозволи, измени и 
преноси на истите и решенијата 
за надоместок. Тоа доведува и 
до нецелосни информации и 
неможност за редовно 

Висок ризик!   
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пресметување, следење и 
наплата на соодветниот 
надомест. 

Членови: 

134 -144 
XIV Дозволи за усогласување со 
оперативни планови 

  

Дозволи за прилагодување со планови 
за прилагодување 

(1) Операторите на постојните 
инсталации, кои се определени од 
страна на Владата на Република 
Македонија согласно со членовите 95 
став (1) и 122 став (2) од овој закон, се 
должни да обезбедат дозвола за 
усогласување со оперативен план како 
услов за продолжување, односно 
отпочнување на работата на 
инсталацијата, до исполнување на 
условите за добивање на интегрирана 
еколошка дозвола. 

  

Закон за 
животна 
средина 

Операторите што се 
дефинирани како постојни 
инсталации, односно почнале со 
работа пред 1.7.2007 година, 
треба да обезбедат дозвола за 
усогласување со оперативен 
план како услов за 
продолжување, односно 
започнување со работа на 
инсталацијата до исполнување 
на условите за добивање 
дозвола за ИЕД. За секоја 
инсталација посебно се 
одредува поединечен рок, 
според влијанието врз 
животната средина, емисиите и 
обемот на испуштањата, 
финансиската можност за 
реализација на оперативниот 
план, локацијата и техничката 
опременост на 
истата. Државните инспектори 
и вработените во одделението 
за ИЕД вршат увид на 
инсталациите за утврдување на 
степенот на реализација на 
оперативните планови. 

  Не се почитува 
законскиот рок за 
пренесување на 
дозволата за 
усогласување со 
оперативните планови 
кон интегрирана 
еколошка дозвола, а тоа 
влијае на остварените 
приходи на 
Министерството 
(надоместоците за 
поседување ИЕД се 
повисоки од дозволата за 
усогласување).  
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Членови: 
122- 127 

Б-интегрирана еколошка дозвола 
  

Закон за 
животна 
средина 

      

член 129 

член 
142а, 

Надоместоци 

  

1) Операторите на инсталациите се 
должни да плаќаат надоместок: 

 при поднесување на барање за 
добивање Бинтегрирана еколошка 
дозвола, 

 при поднесување на барање за измена 
или пренос на Бинтегрирана еколошка 
дозвола, 

 за поседување на Бинтегрирана 
еколошка дозвола, која се плаќа 
годишно и 

 за редовен надзор на инсталацијата, во 
согласност со условите во Б 
интегрираната еколошка дозвола 

Закон за 
животна 
средина 

И покрај тоа што тие членови ја 
дефинираат обврската за 
плаќање такси за B IED и 
дозволи за усогласување, не е 
дефинирана одредба за 
донесување одлука, ниту е 
дефиниран рокот за 
пресметување на 
надоместокот. Според тоа, некои 
од одлуките што ги носат 
министерот и 
градоначалниците се 
подготвуваат по повеќе од една 
година и има случаи кога 
истовремено се носат одлуки 
кои се однесуваат на 2 години; 

  Во септември 2019 
година, министерот за 
животна средина донесе 
Упатство за постапката 
за донесување одлуки за 
давачки и како да се 
пресметаат 
надоместоците за 
операторите за кои е 
потребна интегрирана 
еколошка 
дозвола. Овластените 
лица од МЖСПП, за да се 
надминат некои 
нејаснотии во уредбата, 
од 2019 година почнаа да 
го користат ова Упатство 
за пресметување на 
надоместоците при 
пресметување на 
надоместоците за Б ИЕД 
и Б планови. Ова 
Упатство не е доставено 
до општините, што значи 
дека тие продолжуваат 
да пресметуваат 
надоместоци според тоа 
како ги разбрале 
уредбите.  
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