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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

 

Овој аналитички извештај за унапредување на контролните системи, вклучувајќи и 

законски измени за примена на дискреционите права при лиценцирање и вработување 

опфаќа три области, како што е предвидено со проектните задачи: „Законска рамка 

поврзана со вработувањето - не само законодавството што се однесува на 

вработувањето во јавната администрација, туку и разните видови на вработувања како 

што се оние во секторот образование, здравство, култура и сл.; поширок опсег на 

законска рамка која го регулира издавањето на разни видови лиценци, дозволи, 

особено оние кои се однесуваат на екологијата (лиценци за управување со  водите, 

градење, депонии, итн.) и законодавство кое ги обезбедува поединечните права и 

обврски на граѓаните (даноци, имотно правни односи, итн.)“. Во оваа смисла, 

структурата на Аналитичкиот извештај ги следи барањата од проектните задачи. По 

воведот, вториот дел од извештајот содржи општ опис на правната и 

институционалната рамка за надзорот, инспекциите и супервизијата во Северна 

Македонија. Третиот дел е посветен на преглед на правната рамка, за надзорниот и 

контролениот механизам во животна средина, урбанистичкото планирање, 

градежништвото и вработувањето (и тоа во образованието, културата и здравството). 

За секоја од овие теми се дадени наодите, ризиците и препораките. Во четвртиот дел 

се изложени општите препораки. Анализата се заснова на проверка на законодавството 

и на анализата на мапирањето на ризиците. Оваа активност беше спроведена со 

користење на конкретни табели кои се содржани во анексите. 
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1 .  В О В Е Д   

Овој извештај е структуриран во четири делови. Првиот дел е запознавање со  

клучните принципи поврзани содискреционите овластувања и поврзани со 

инспекциските и контролни механизми. Во вториот дел е даден општ опис и 

институционална рамка за надзор, инспекциите и супервизија во Северна Македонија. 

Третиот дел содржи преглед на правната рамка, на механизмот за надзор и контрола 

во областа на екологијата (заштита на животната средина, урбанистичко планирање, 

градежништво) и во вработувањето (јавна администрација: образование, здравство, 

култура). Во четвртиот дел се претставени општите препораки. Прегледот и 

мапирањето на законите со упатување на членови од други закони, како и коментари и 

анализа на ризици се дадени во анексите и тоа во две бои: црвената означува високи 

ризици, а портокаловата средни ризици. 

Методологија 

Методолошкиот пристап се заснова на барањата од проектните задачи, поточно 

следниве активности:  

 Активност 2.1 Подготовка на предлози за подобрување на системите за 

контрола, вклучително и законски измени,  

 2.1.1 Аналитички извештај за ризици од корупција и дискрециони 

овластувања,  

 2.1.3 Определување рокови за примена на дискрециони 

овластувања,  

 2.1.4 Нацрт измени и дополнувања на сегашните законски 

одредби кои ненамерно оставаат простор за дискреција, 

 2.1.5 Нацрт-амандмани на материјалните закони со цел за да се 

обезбеди надзор и санкции при примена на дискреционите 

овластувања,  

 2.1.6 Сесии за обука за службеници, 

 2.1.7 Конференција на засегнатите страни,  

 Активност 2.3: Препораки и насоки за интегрирање на дискреционите 

овластувања во институционален систем кој овозможива внатрешен  и 

надворешен преглед и контрола, 

 2.3.1 Испитување на преостанати дискрециони овластувања и 

предлози на  препораки за интегрирање на дискрецијата во 

општиот тек на работењето на јавната администрација, 

 2.3.2 Предлог насоки примената на  дискреционите овластувања 

да биде предмет на внатрешни и надворешни прегледи и 

контроли. 

Во рамките на анализата беа опфатени дваесет и пет закони, и тоа: 

 Закон за инспекциски надзор  Закон за формирање на Државна 



 
 

8 

 

 Закон за прекршоци 

 Закон за административни 
службеници 

 Закон за Влада 

 Закон за општа управна 
постапка 

 Закон за управни спорови 

 Закон за домување 

 Закон за град Скопје 

 Закон за градежно земјиште 

 Закон за спроведување на 
просторниот план 

 Закон за забрана и спречување 
на вршење нерегистрирана 
дејност 

 Закон за урбано зеленило 

 Закон за заштита од бучава во 
животната средина 

 Закон за заштита на природата 

 Закон за води 

 Закон за квалитет на 
амбиенталниот воздух 
 

комисија за одлучување во втор 
степен од областа на 
инспекциски надзор и 
прекршочна постапка 

 Закон за државен инспекторат за 
животна средина 

 Закон за постапување по 
претставки и предлози 

 Закон за користење и 
располагање со стварите во 
државна сопственост и со 
стварите во општинска 
сопственост 

 Закон за вработени во јавниот 
сектор 

 Закон за локална самоуправа 

 Закон за државен правобранител 

 Закон за организација и работа 
на органите на државната управа 

 Закон за експропријација 
 

 

Со цел да се исполнат барањата од проектните задачи, истите се спроведени 

со користење на методолошки приод кој е заснован на пристап од три чекори, на 

следниов начин: 

 ЧЕКОР 1:  

o Направена е квалитативна канцелариска анализа на релевантни 

документи (закони, подзаконски акти, стратегии, анализи и извештаи од 

меѓународни организации) и прибирање податоци (статистички 

податоци и сл.). Методолошкиот пристап исто така се засноваше на 

идентификување на анализата на клучните ранливости, анализа на 

проблем, SWOT анализа. Дополнително, во рамките на овој прв чекор 

беше разговарано со релевантни функционери во ресорните 

министерства. Интервјуа поединечно и во фокус групи на централно и 

локално ниво. За интервјуата беа подготвени прашалници и беа 

анализирани одговорите. Во првиот чекор беа анализирани клучните 

принципи во однос на дискреционите овластувања (Совет на Европа), 

како и клучните принципи во однос на инспекциите, надзорот и 

супервизијата (ОЕЦД, итн.). и други принципи во врска со реформата на 

јавната администрација (SIGMA). Беше направена и компаративна 

анализа со други земји членки на ЕУ. 

o Уште еден важен дел од првиот чекор во методолошкиот пристап е 

процесот на преглед на законодавството и мапирање на ризиците:  

 Направен е преглед – мапирање на законодавството со 

идентификување на ризици (види анексите) 

 Подготовка на табели од проверката со мапирање на ризиците. 

 ЧЕКОР 2:  

o Во вториот чекор, врз основа на идентификуваните слабости, фокусот 

беше ставен на подготовка на наоди, идентификација на ризици и на 

подготовка на препораки. Во овој чекор беше изработен овој аналитички 

извештај (наодите, ризиците и препораките се изложени во извештајот). 
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Дополнително, организирана е и работилница во Охрид во периодот 18-

20 октомври 2021 година и во рамките на работните групи за наодите, 

ризиците и препораките се дискутираше со учесниците на интерактивен 

начин. Потоа, врз основа на резултатите од работната група беа 

ревидирани некои наоди, ризици и препораки. 

o Изработка на овој аналитички извештај 

 

 ЧЕКОР 3: 

o Во текот третиот чекор беа подготвени нацрт-насоки за примената на  

дискреционите овластувања да биде предмет на внатрешни и 

надворешни прегледи и контроли и истите се презентирани во друг 

Извештај (во согласност со Активноста 2.3.). 
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1.1. Клучни принципи и насоки во однос на инспекциите и механизмите за 

контрола  

Советот на Европа има подготвено одредени стандарди и препораки кои се 

сметаат за „меко право“ односно се извор на право без нормативна содржина, така што 

од нив не може да се додели никаква обврска. Со цел да се спротивстави на 

самоволието на административните органи, овие препораки воведоа одредени 

ограничувања и дадоа насоки за остварување на дискреционите овластувања од 

страна на органите на администрацијата, и така го прават однесувањето на тие тела 

попредвидливо и поправедно. Стандардите, како препораки на Советот на Европа, ги 

разгледуваат правилата (принципите) формулирани од Комитетот на министри на 

Советот на Европа, Европската комисија за демократија преку правото (Венецијанска 

комисија) и Европскиот суд за човекови права (ЕКЧП) за дискреционите овластувања 

на административните органи и судски надзор врз нивното извршување. Стандардите и 

препораките на разните институции на Советот на Европа имаат кохерентен ефект врз 

националните правни системи. Во однос на примената на дискреционите овластувања 

од страна на административните органи, овие стандарди и препораки се насочени кон 

спречување на самоволието од нивна страна и на прекумерното мешање во човековите 

права, врз основа на аспектот за забрана на злоупотребата на власта.  

Стратегиите за правно регулирање на дискреционите овластувања може да 

се поделат во две широки категории: едната се занимава со партиципативни 

процедури за да се обезбеди застапеност на групи и интереси; втората се концентрира 

на развивање рамка на правни принципи кои ги обликуваат и влијаат на 

дискреционите одлуки.  

Прашањето за праведни процедури во контекст на дискреционите овластувања 

е прашање во однос на кое се зголемува загриженоста во многу земји последниве 

години. Капацитетот за регулирање на дискреционите овластувања само со општи 

правни норми е ограничен, и во таа смисла партиципативните процедури се важни за 

влијание врз резултатите и во обезбедувањето на нивниот легитимитет. Во 1977 

година, Комитетот на министри на Советот на Европа ја усвои првата од серијата 

препораки во областа на општото административно право – Резолуцијата (77) 31 за 

заштита на поединецот во однос на актите на административните органи (подоцна 

ваквите документи почнаа да се нарекуваат препораки).  

  

Резолуција (77) 31 

Широк консензус во однос на основните принципи кои треба да ги насочуваат 

административните процедури и особено неопходноста да се обезбеди правичност во 

односите меѓу поединецот и административните органи. За заштита на лицата се 

применуваат следниве принципи, без разлика дали се физички или правни, во 

управните постапки во однос на какви било поединечни мерки или одлуки кои се 

преземени при спроведувањето на јавните овластувања и кои се од таква природа што 

директно влијаат на нивните права, слободи или интереси (управни акти). При 

спроведувањето на овие принципи треба соодветно да се земат предвид барањата за 

добра и ефикасна администрација, како и интересите на трети страни и големите јавни 

интереси. Онаму каде што овие барања предвидуваат да се прилагоди или да се 

изземе еден или повеќе од овие принципи, било во конкретни случаи или во определни 

области од јавната администрација, секако треба да се направат сите обиди, во 

согласност со фундаменталните цели на оваа резолуција, да се оствари највисок 

можен степен на правичност. 
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I - Право да се биде слушнат - 1. Во однос на секој управен акт кој има таква природа 

која веројатно ќе влијае негативно на неговите права, слободи или интереси, 

засегнатото лице може да изнесе факти и аргументи и, во соодветни случаи, да се 

повика на докази што ќе бидат земени предвид од страна на управниот орган. 2. Во 

соодветни случаи, засегнатото лице е информирано, и тоа навремено и на начин кој е 

соодветен за случајот, за правата кои се наведени во претходниот став. 

II - Пристап до информации - На негово барање, засегнатото лице е информирано, 

пред да се донесе управен акт и со користење на соодветни средства, за сите актуелни 

фактори кои биле релевантни за донесување на тој акт. 

III - Помош и застапување - Засегнатото лице може да користи помош или да биде 

застапувано во управната постапка. 

IV - Изјава за причините - Кога управниот акт е од таква природа што негативно влијае 

на неговите/ нејзините права, слободи или интереси, засегнатото лице е информирано 

за причините на кои истиот се заснова. Ова се прави или со наведување на причините 

во самиот акт, или со доставување на тие причини во писмена форма, на негово/ 

нејзино барање, до засегнатото лице во разумен рок. 

V – Укажување за правен лек - Кога управниот акт кој е даден во писмена форма 

негативно влијае на правата, слободите или интересите на засегнатото лице, во него 

се наведени редовните правни лекови во однос на актот, како и временските рокови во 

кои истите можат да се искористат. 

 

Резолуцијата 77 (31) се однесува на мерки или одлуки (управни акти) кои се 
донесуваат/ усвојуваат при вршење на јавни овластувања и кои, со оглед на нивната 
природа, директно влијаат на правата, слободите или интересите на поединецот. 
Всушност, таа ги дефинира процесните гаранции за едно лице во рамки на управна 
постапка (без разлика дали воопшто е искористено дискреционо овластување), како 
што се: а) правото да се биде слушнат; б) пристап до информации; в) помош и 
застапување; г) наведување на причините; д) известување за начините на жалба 
(преиспитување). Во „1980 година, Комитетот на министри ја одобри Препораката 
бр. (80) во врска со извршувањето на дискреционите овластувања од страна на 

административните органи“ 1 . Документот содржи дефиниција за тоа што е 
дискреционо овластување:  

 

„овластување што административниот орган може да го употреби, со одреден 

степен на дискреција, при донесување одлука т.е. кога тоа тело може да избере 

помеѓу  неколкуте законски дозволени одлуки за кои тоа смета дека се најдобри “. 

Или со други зборови: „овластување што административниот орган може да го 

употреби, со одреден степен на дискреција, при донесување одлука – т.е. кога 

таквото тело може да избере помеѓу неколку законски дозволени одлуки за кои смета 

дека е најдобро со оглед на околностите“2.  

 

Документот ги содржи и „основните принципи на административниот орган, 

при вршење на некое дискреционо право“:  

1. Не се извршува за цел која е различна од онаа за која е доделено 

овластувањето; 

2. Запазува  објективност и непристрасност, земајќи ги предвид само факторите 

кои се релевантни за конкретниот случај; 

3. Го почитува принципот на еднаквост пред законот така што избегнува 

неправедна дискриминација; 

                                                        
1 Видете https://rm.coe.int/16804f22ae 
2 Ibidem стр.2 
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4. Одржува соодветна рамнотежа помеѓу евентуални негативни ефекти што би 

можела да ги има неговата одлука врз правата, слободите или интересите на 

лицата и на целта што сака да ја постигне; 

5. Ја донесува својата одлука во разумен рок, имајќи го предвид предметното 

прашање; 

6. Ги применува сите општи административни насоки на доследен начин, 

истовремено земајќи ги предвид посебните околности за секој конкретен случај. 

 

Покрај принципите на правична административна постапка што ги регулираат 

административните постапки воопшто, како што е утврдено во Резолуцијата (77) 31, во 

примена се и следниве принципи при преземање административни активности кога се 

извршува дискреционо овластување. 

7. Сите општи административни насоки кои го регулираат извршувањето на 

дискреционото овластување се:  

i. јавно објавено, или 

ii. соопштени на соодветен начин и до степен до кој е потребно да му бидат соопштени 

на засегнатото лице, на негово барање, било пред или по преземањето на 

активноста која се однесува на него.  

 

8. Кога административниот орган, при вршење дискреционо овластување, отстапува од 

општата административна насока на начин што ќе влијае негативно врз правата, 

слободите или интересите на засегнатото лице, тогаш тоа лице се информира за 

причините за таквата одлука. Ова се прави или со наведување на причините во актот 

или со нивно писмено соопштување на засегнатото лице во разумен рок 

 

Што се однесува до контролниот механизам: 

 

9. Дејството преземено при извршување дискреционо овластување подлежи на 

контрола на законитоста од страна на суд или друго независно тело. Оваа контрола не ја 

исклучува можноста за прелиминарна контрола од страна на административен орган кој 

е овластен да одлучува за законитоста и за основаноста. 

 

10. Кога со закон не е определен временски рок за донесување одлука во извршувањето 

на дискреционото овластување и притоа управниот орган не ја донесе својата одлука во 

разумен рок, тогаш неговиот неуспех да го стори може да биде упатен на контрола од 

страна на орган кој е надлежен за тоа. 

 

11. Судот или друг независен орган што го контролира извршувањето на дискреционото 

овластување е овластен да добива информации што се неопходни за вршење на 

неговата функција. 

 

 

Начелата на Советот на Европа се признати во Северна Македонија во Законот за 

општа управна постапка и во Законот за инспекциски надзор. Во следнава табела се 

содржани принципите кои се утврдени во овие два закони. 

Закон за општа управна постапка 

Начело на законитост 

Начело на пропорционалност 

Начело на економичност и ефикасност на постапката 

Начело на еднаквост, непристрасност и објективност 

Начело на услужна ориентација на јавните органи 
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Начело на утврдување на материјалната вистина 

Начело на сослушување на странките 

Начело на слободна евалуација на доказите 

Начело на пренос на овластување за одлучување 

Начело на правна заштита 

Начело на давање активна помош на страната 

Завршен управен акт 

Одобрен завршен управен акт 

 
Главен орган за надзор над спроведувањето на законот е МИОА и Државниот управен 
инспекторат (орган на МИОА) 
 

Закон за инспекциски надзор 

Начело на законитост 

Начело на заштита на јавниот интерес 

Начело на еднаквост, непристрасност и објективност 

Начело на одговорност 

Начело на материјална вистина 

Начело на сослушување на субјектите на инспекција 

Начело на публицитет 

Начело на пропорционалност 

Начело на превенција 

Начело на супсидијарност 

 
Главен орган кој врши надзор над спроведувањето на законот е МИОА и Државниот 
управен инспекторат (орган на МИОА) 
Што се однесува до начелата кои се споменати погоре, тие се вградени во 

македонскиот Закон за инспекциски надзор, на следниов начин:   

Принцип на законитост: обврска за работење во согласност со Уставот, законите, 

ратификуваните меѓународни договори кои се во согласност со Уставот и другите 

регулативи кои се донесени врз основа на закон; Принцип на заштита на јавниот 

интерес: јавниот интерес е примарен интерес што треба да се заштити; Принцип на 

еднаквост, непристрасност и објективност: обезбедува еднаквост, непристрасност и 

објективност во постапката; Принцип на одговорност: стремеж за професионално и 

совесно извршување на инспекцијата и за евентуалната штета предизвикана од 

нејзиното незаконско дејствување или незаконско одбивање да преземе соодветни 

мерки; Принцип на материјална вистина: обврска по службена должност за да се 

утврди фактичката состојба и да се презентираат докази во постапка на инспекција; 

Принцип да се слушнат субјектите кои се предмет на инспекција: audiator et altera 

pars; Принцип на независност: во рамките на своите овластувања и надлежности, 

утврдени со овој или друг закон, инспекторот е независен во вршењето на 

инспекцискиот надзор и во преземањето на инспекциските мерки утврдени со закон; 

Принцип на јавност: постапката е јавна и дополнително преземените мерки за 

заштита на животот и здравјето на луѓето или на имотот, или информациите за 

сериозни повреди на јавниот интерес се објавуваат на одредена интернет страница на 

инспекторатот; Принцип на пропорционалност: при вршење на инспекцискиот 

надзор, инспекторот презема инспекциски мерки во согласност со закон, оние што се 

неопходни за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци, кои ќе бидат 

најповолни за субјектот кој е предмет на инспекција, внимавајќи притоа да не го 

попречи ефикасното функционирање на субјектот на инспекциски надзор и 

дополнително, при утврдување на мерките за инспекција и роковите за отстранување 

на утврдените недостатоци, инспекторот ќе се раководи од сериозноста на 

недостатокот, штетните последици предизвикани на јавниот интерес или на интересот 

на трети страни, како и времето потребно за субјектот кој е предмет на инспекција да ги 
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отстрани идентификуваните недостатоци; Принцип на превенција: првенствено се 

работи превентивно, а инспекциски мерки се преземаат тогаш кога целта на 

инспекцијата не може да се постигне со превентивната функција; Принцип на 

супсидијарност/замена: се применуваат правилата предвидено во Законот за општа 

административна постапка, освен ако не е регулирано поинаку со Законот за 

инспекција или во некој друг закон. 

 

Кога станува збор за инспекциите, има пет клучни принципи на ОЕЦД кои треба да 

се применуваат на сите држави т.е. влади, и тоа: 

 

 Принцип 1: Владите треба да бидат во можност да покажат дека однесувањето на 

персоналот кој работи во инспекциските органи на сите нивоа одразува високо ниво на 

етика, го намалува судирот на интереси и поддржува откривање во случаи кога тоа е од 

јавен интерес.  

 Принцип 2: Владите треба да можат да покажат дека нивните инспекциски органи 

имаат сеопфатни политики за човечки ресурси и дека истите биле ефикасни во 

намалувањето на политичките влијанија, регулаторната заробеност, корупцијата, 

неефикасноста и дека бизнисите немаат страв да се пожалат на начинот на кој биле 

третирани.  

 Принцип 3: Владите треба да го поедностават сложеното регулаторно опкружување, 

да ја зголемат неговата ефикасност и да го намалат кумулативното влијание на 

инспекциските органи и нивната активност врз бизнисите. Регистарот или листата на 

нивните овластувања, идентификувањето на нивните функции, составот, активностите 

и буџетот се работи кои можат да помогнат во остварувањето на оваа цел преку 

координирани стратегии и меѓусекторски политики за намалување на обемот на 

различни инспекции кои ги посетуваат бизнисите. 

 Принцип 4: Владите треба да можат да покажат дека оствариле подобрувања во 

своите резултатите, и тоа со активноста на нивните инспекциски органи. Во отсуство на 

нешто подобро, ова треба да вклучува привремена мерка и основна одредница, кои ќе 

покажат дека се подобрила усогласеноста, што ќе бара значителен елемент кој се 

состои од давање совети, едукација и обезбедување поддршка. 

 Принцип 5: Владите треба да можат да покажат дека за секоја инспекција имало 

валидна причина зошто таа требало да интервенира, која се базира на ризик или на 

одредени дојави или податоци. Тие треба да можат да покажат дека се ослободени од 

политичко влијание, од корупција и од лична корист. 

 

Општи забелешки за дискреционите овластувања и механизмите за контрола 

 

Дискрецијата е меч со две острици. Нејзината непобитна корисност не го 

одзема нејзиниот висок потенцијал да биде непријатна. Нејзината употреба е сигурна 

само со присуство на соодветни механизми кои можат да ја спречат или да ја 

елиминираат таквата опасноста. Затоа, административниот систем мора нужно да 

содржи механизми со кои ќе се врши надзор врз дискреционото овластување. 

Извршувањето на дискреционото овластување не е имуно на контрола. Можни се 

неколку видови контрола. Тоа може да биде контролата што ја спроведува парламентот 

врз извршувањето на законите од страна на извршната власт. Оваа контрола сè повеќе 

и повеќе ќе ги губи своите финеси. Може тоа да бидат административни контроли, или 

во однос на граѓанинот или во однос на можноста за внатрешна контрола преку самата 

хиерархија, или контрола од надзорниот орган. Овие контроли се ограничени бидејќи не 
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можат да допрат до повисоките одлуки на административните органи. Што се однесува 

до почитувањето на општите правни начела, тоа се барања што го обврзуваат оној кој 

го донел или спровел актот да ја земе предвид одбраната на лицето кое ризикува да 

биде санкционирано и да ги слушне оние за кои е можно да се биде донесена 

неповолна одлука. Овие принципи ја пропишуваат и непристрасноста на оној кој го носи 

актот или го право делото, при проценувањето на елементите кои биле присутни при 

донесувањето на одлуката. Оној кој ја донесува одлуката или го прави делото мора 

внимателно да го подготви досието што довело до одлуката. Во одредени случаи 

утврдени со закон, барањето за внимателна подготовка на одлуката резултира со 

спроведување на јавна истрага. Може да биде задолжителна или незадолжителна. 

Може да се организирана во своите модалитети и обем или не. Во однос на другите 

услови, администрацијата мора да обезбеди ефикасна истрага, да ја организира 

навремено, да ѝ ги стави на јавноста на располагање потребните информации, да ги 

почитува пропишаните рокови, да организира информативни и консултативни 

состаноци со јавноста кои биле претходно планирани, итн. На крајот од јавната истрага, 

администрацијата мора да го земе предвид резултатот од истите, да ја мотивира и да ја 

соопшти одлуката која била донесена по завршената истрага, повторно да ја започне 

истрагата доколку се изменат условите на проектот што се истражува пред 

донесувањето на одлуката. Како дел од обврската за информирање на јавноста, 

администрацијата е должна да ги почитува барањата што се однесуваат на пристап до 

административните документи. Овие обврски можат да произлезат од одредби 

содржани во одредени закони, може да произлезат од општ закон кој се однесува на 

пристапот до административни документи, а така можат да имаат и уставна основа. 

Контролата на правната квалификација на фактите не претставува директна контрола 

на дискреционото овластување. Секако, тоа ќе бара проценка направена од страна на 

администрацијата. Така што, констатираме дека „да се квалификуваат фактите значи 

тие факти да бидат ценети“. Понатаму, се забележува дека „колку повеќе дискрециони 

овластувања се доделени, толку е понејасен законскиот или регулаторен критериум 

што го регулира нивното реализирање и толку поблиску е мисловната операција за 

квалификување на фактите до она на нивното ценење“. За разлика од индиректниот 

процес што штотуку го споменавме, директната контрола на дискреционите 

овластувања е посложена и посуптилна во споредба со индиректната контрола. Сепак, 

нејзините карактеристики го ограничуваат нејзиниот опсег. Оваа контрола се базира на 

две претпоставки. Од една страна, од администрацијата се бара ефективно да ја 

спроведе, уживајќи дискреционо право, а од друга страна, се бара да се користи во 

согласност со процедура која ги гарантира правата на поединците. Администрацијата 

мора ефикасно да го користи своето дискреционо овластување. Тоа овластување е 

истовремено моќ и должност на почитување. Тоа да произлезе од испитувањето на 

случајот, дека администрацијата ефикасно го употребила своето овластување за да ја 

донесе својата одлука. Администрацијата мора, при остварувањето на ваквото 

овластување, да го испита секој случај поединечно со цел да ја прилагоди својата 

проценка и одлука на специфичните карактеристики на тој случај. За да се избегне 

нееднаквоста која веројатно би произлегла поради идентичниот третман на ситуации 

кои сепак се различни, се развиваат судски практики на „насоки“. Употребата на 

насоките од страна на администрацијата е со цел административно регулирање на 

употребата на дискреционото овластување. Забележуваме една форма на 

самоограничувачка административна дискреција и поради оваа причина таа 

внимателно се следи. 
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2 .  О П Ш Т  О П И С  Н А  П Р А В Н А Т А  И  
И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Н А Т А  Р А М К А  З А  
Н А Д З О Р ,  И Н С П Е К Ц И Ј А  И  
С У П Е Р В И З И Ј А  В О  С Е В Е Р Н А  
М А К Е Д О Н И Ј А     

Надзорот го опфаќа надзорот над законитоста на општите државни акти, тела, 

организации и институции и надзорот над законитоста на поединечните акти со кои се 

одлучува за правата и должностите на граѓаните, компаниите, институциите и другите 

организации, како и надзорот над законитоста на работа и функционирањето на сето 

горенаведено. Надзорот првенствено се врши како превентивна функција, но тој може 

да се прошири и со инспекциски мерки тогаш кога инспекцијата не може да биде 

обезбедена со превентивната функција. Овие постапки се спроведуваат исклучиво во 

согласност со правилата на административната постапка кои се пропишани со Законот 

за општа управна постапка, освен ако тоа не е дополнително регулирано со одредби во 

друг конкретен закон во однос на ова прашање. 

 
Надзор и дискрециони овластувања 

 

Терминот „дискрециона власт“ се однесува на овластување со кое на 

административниот орган му се доверува одреден степен на слобода во однос на 

донесувањето одлука – со други зборови, органот може да избере една од многуте 

правно допуштени одлуки која тој ја смета за најсоодветна. Во случај на дискреционо 

одлучување, треба да се избере алтернатива што најдобро одговара на јавниот 

интерес. Дискреционо одлучување има тогаш кога, во рамки на законот, носителот на 

одлуки има одредена слобода. Дискреционите овластувања им се доделуваат на 

административните органи од разни причини. Дискреционото овластување не треба да 

се поистоветува со незаконитост. Дискреционите одлуки се неопходни бидејќи законот 

не може да ги предвиди сите случаи што може да се појават во практиката. Јавните 

органи може да бидат јасно овластени со закон да донесуваат дискрециони одлуки. 

Дискрецијата не значи самоволие (арбитрарност). Од почетокот на дваесеттиот век, 

веќе нема дискрециони акти што, по својата природа, можат да избегнат евентуална 

контрола. Во секој случај, администрацијата, дури и кога има многу широки 

дискрециони овластувања, останува да биде предмет на контрола во однос на 

вршењето на својата дискреција. Дискреционо овластување може да му се даде на 

одреден државен орган исклучиво врз правна основа која точно ја одредува рамката на 

тоа овластување. „Државните органи, преку овој вид конкретно алтернативно 

однесување, имаат можност да го спроведуваат јавното овластување на еден или друг 

начин. „Телото“ нема право да создава некое друго правило или диспозиција, ниту, по 

своја сопствена волја, да ја менува веќе избраната алтернатива на диспозицијата - туку 

само да го користи тоа овластување за донесување одлука“. 3  Според законските 

одредби, дискреционото овластување е закон на административниот орган кој 

овозможува да се донесе одлука или да се постапи, од две или повеќе можности. Со 

други зборови, неговата цел е да го избере решението што има најдобар исход. 

„Дискреционото право постои тогаш кога администрацијата може да избере помеѓу 

                                                        
3 See Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights  
https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_eng.pdf 
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различни однесувања, доколку спроведувањето на законот ги исполнува условите“4. 

Кога користат дискреционо овластување, државните службеници и официјалните лица 

мора да ги земат предвид нормите, стандардите и принципите. Покрај тоа, нивните 

постапки и одлуки не смеат да го надминат самоволието. Дискреционите акти мора да 

бидат донесени во рамките на овластувањата и во согласност со целта што треба да 

се постигне со таквото овластување. Нормата која содржи дискреционо овластување е 

неопходно да биде точно и недвосмислено определена, а истото важи и за целта, за 

што и е овозможена административна дискреција. Во некои случаи, намерата на 

законодавецот е очигледна од законодавниот инструмент, но во други случаи, целта за 

која е дадена одредена дискреција, можеби не е очигледна. 

Дискреционите административни акти или акти кои се донесени со слободна 

проценка се акти за кои на носителот му е дадено овластување за слободна проценка 

да утврди дали во конкретниот случај воопшто ќе донесе акт, и доколку го направи, 

каква ќе биде содржината на актот. Дискреционите овластувања содржат овластување 

администрацијата да може да избере помеѓу две или повеќе правно еднакви 

алтернативи. 

 

Со цел дискреционото овластување да се стави во рамка, дискреционите акти 

се предмет на следниве овластувања: 

- органот кој го донесува актот мора да има законски овластување да донесе таков акт;  

- актот е донесен во законски пропишана постапка;  

- неопходно е да се почитува формата на актот 

- не смее да се надминуваат овластувањата 

- овластувањето не смее да се користи спротивно на целта за која е дадено  

- ако актот биде донесен спротивно на првите пет ограничувања, тој ќе биде 

незаконски. 

- доколку се донесе спротивно на целта за која е дадено овластувањето (јавен 

интерес), односно со погрешна слободна проценка, актот ќе биде неефикасен.  

 

2.1. Правна рамка во однос на надзорот и инспекцијата во Северна 
Македонија  

Во Република Северна Македонија, Законот за Влада може да се смета за акт 

од повисоко ниво во кој се содржани одредби кои конкретно се однесуваат на надзорот 

како дискреционо овластување што ѝ е дадена на Владата во членот 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.“ 

Оттука, Владата може да ги поништи актите на министрите, како што се 

подзаконски акти и инструкции од општа важност и на други органи на државната 

управа и административните организациски акти. Причините за поништување може да 

бидат непочитување на Законот или на некоја друга регулатива или на акт на 

Собранието и на прописи и други акти на Владата и на Европската унија, како и од 

аспект на единството на правниот систем. Ова е подетално опишано во членот 103 – 

                                                        
4Maurer (Х.); Droit administrative allemande, 8ème edition, Revue internationale de droit compareée, 1996, стр. 

735-737 



 
 

18 

 

постапка по предлог за укинување, односно поништување на пропис што го донесува 

министер, односно директор, и генерално е наведено како под-постапка во членовите 

111 до 114 во Деловникот на Владата. 

Прашањето и главниот проблем што произлегува од членот 30 од Законот за 

Влада е недостатокот на непристрасна визија и капацитети за тоа како Секретаријатот 

за законодавство на Владата ќе ја признае неусогласеноста, бидејќи истото ова тело е 

должно да направи проверка на актот пред неговото донесување. Ова конкретно 

правило и неговите постапки може да бидат предмет на предлог за надополнување со 

цел надминување на ризиците за владеење на правото кои би се случиле со 

поништување на така позиционираното дискреционо право. Може да се сугерира дека 

во една таква ситуација ќе биде поднесена соодветна итна иницијатива пред 

Уставниот суд, значи актот може да се поништи или да се укине со судска одлука, 

како што е соодветно.  

 

Овластувањето за вршење надзор над спроведувањето на материјалното 

законодавство е пропишано во посебни закони. Овластените органи ги извршуваат 

овие должности и преземаат соодветни дејствија кои вклучуваат практикување на 

пропишаните дискрециони права. Важно е да се нагласи дека, во согласност со 

Законот за општа управна постапка, секој управен акт може да биде поништен или 

укинат од органот што го донел актот додека е во тек правниот лек по тој акт. 

Тоа значи и дека органот чиј акт е обжален задолжително ќе достави и нов акт во 

меѓувреме додека трае постапката по жалба. 

Системот за инспекциски надзор е опфатен во Законите кои се наведени подолу: 

 

 Закон за организација и работа на органите на државната управа 

Во овој Закон, инспекцискиот надзор е опишан во членовите 42-46. Овие членови го 

дефинираат инспекцискиот надзор како надзор врз спроведувањето и примената на 

законодавството од страна на државни органи, јавни претпријатија, трговски друштва, 

институции и физички и правни лица. Го вршат само органи на државната управа во 

рамки на нивните законски овластувања. За таа цел може да има формирани 

инспекторати, кои функционираат како органи во состав на министерствата. Овие 

активности ги вршат инспектори. Постапката за инспекциски надзор ја започнува и ја 

спроведува инспектор по службена должност, во согласност со управната постапка. 

Инспекторот е должен да работи согласно законот и другите прописи. Секој може да 

иницира инспекторски надзор, преку законот за постапување со жалби и предлози. 

 

 Закон за инспекциски надзор5  

Овој закон е општ закон во однос на инспекцискиот надзор. Тој ја дефинира 

инспекцијата како вршење надзор и супервизија врз примената на законите и на 

другите прописи и општи акти во работењето на субјектите кои се предмет на 

инспекциски надзор. Предмет на надзор може да биде субјект кој е определен со 

конкретните материјални закони кои пропишуваат вршење на инспекциски надзор. 

Инспекторите се обврзани да вршат периодична проценка на ризикот за да изберат 

субјекти во кои ќе вршат планирани инспекции, а кои се во рамките на овластуањата 

пропишани со нивното конкретно законодавство. Тоа се дефинира како процес на 

анализа, управување и известување за ризикот од неусогласеност во работењето на 

субјектот кој е предмет на инспекциски надзор, а во рамките на прописите од 

                                                        
5 "Official Gazette of the Republic of North Macedonia" No. 102/19 
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соодветната област. Меѓутоа, овој закон не се однесува на Министерството за 

финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа, Министерството за 

одбрана и Министерството за внатрешни работи. 

Законот ги уредува основните начела на инспекцискиот надзор, статусот, 

надлежностите и работењето на Инспекцискиот совет, организацијата и управувањето 

со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата на работата на 

инспекциските служби, статусот и вработувањето на инспекторот, лиценцата за 

инспектор, инспекторот (системот на плати на инспекторите, системот за стручно 

усовршување и обука на инспекторите), работата на инспекторот, правата и обврските 

на субјектите на инспекцискиот надзор при инспекциски надзор, постапката за вршење 

на инспекциски надзор, посебните дејствија во инспекциската постапка, односите на 

инспекциските служби и надлежните органи, како и примена на законот. 

Овој закон предвидува и прописи за Инспекцискиот совет како централно контролно 

тело кое се состои од седум професионални членови (шест плус претседател) чии 

главни надлежности се следење и координирање на работата на инспекциските органи. 

Советот подготвува информативен Извештај за својата работа и го доставува до 

Владата и еднаш годишно до Собранието. 

Членовите се избираат од кандидати кои се пријавуваат на јавен повик и тоа во 

следниве области: 1) економија, работни односи и безбедност и здравје при работа; 2) 

животна средина и заштита на здравјето на луѓето; 3) градежништво, урбанизам, 

комунални работи и транспорт; 4) земјоделство, шумарство, ветеринарство и 

безбедност на храна; 5) образование, наука и култура и 6) раководење. Членовите на 

Советот се избираат од лицата пријавени на јавен оглас и тоа од следниве области: 1) 

еконоија, работни односи и безбедност и здравје при работа; 2) животна средина и 

заштита на здравјето на луѓето; 3) градежништво, урбанизам, комунални работи и 

транспорт; 4) земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната; 5) 

образование, наука и култура и 6) управување. Претседателот и членовите на Советот 

ги избира и разрешува Владата. Мандатот на членовите е со времетраење од четири 

години со право на уште еден мандат (ова е прилично нејасна одредба бидејќи не е 

јасно определено дали се мисли на два мандати еден по друг, последователно, или на 

два мандати за цел живот). Не постои услов апликантите да имаат положено испит за 

добивање лиценца за инспектор од областа на нивна надлежност. 

2.2. Опис на институционалната рамка: Надлежности и нивоа на 
инспекција и надзор во Северна Македонија 

 

Во табелата подолу е даден преглед на институционалната рамка на инспекција во 

Северна Македонија. Најгоре е Владата (членот 30 од Законот за Влада ја определува 

улогата на Владата во однос на инспекцијата) и Собранието. На табелата исто така 

може да се види и Инспекцискиот совет и државните инспекторати по сектори. 

Инспекцискиот совет доставува годишни извештаи до Владата и до Собранието на 

Република Северна Македонија во кои информираат за своето работење. 

Инспекциските директорати имаат обврска да ги достават своите годишни извештаи до 

Владата директно или преку нивните министерства. Тие ги испраќаат своите 

семестрални извештаи до Инспекцискиот совет и ја координираат својата работа со 

Советот. 
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Инспекцискиот совет има обврска да го достави својот годишен извештај до 

Владата и до Собранието и исто така да подготви годишен извештај за работата на 

инспекциските служби кои се организирани како органи во рамките на министерствата и 

како организациони единици за инспекциски надзор во рамки на други органи на 

државната управа, кој го доставува до Владата. 

 

Табела 1: Општ преглед на институционалната рамка на инспекции во Северна 

Македонија. 

 

 

 
Во државата има вкупно 28 инспекторати. Во следнава табела се прикажани 

државните инспекторати и други органи кои имаат инспектори а кои се признаени во 

Законот за организација и работа на органите на државната управа6 и во други закони. 

 

Табела 2: Список на државни инспекторати. 

 

 

Министерство за 
транспорт и врски 

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 

Државен инспекторат за транспорт 

                                                        
6 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19) 
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Државен комунален инспекторат 

Капетанија на Охридското пристаниште 

Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање 

Државен инспекторат за животна средина 

Министерство за 
образование и наука 

Државен инспекторат за образование 

Министерство за труд и 
социјална политика 

Државен инспекторат за труд 

Сектор за инспекциски надзор над спроведувањето на 
законските и другите прописи од областа на социјалната 
и детска заштита 

Министерство за 
здравство 

Државен санитарен и здравствен инспекторат 

Сектор за хемикалии 

Министерство за правда Инспекторат за употреба на јазиците7 

 

Табела 3: Органи за инспекциски надзор и нивни инспектори 

 

Институциите кои се наведени во следната табела, во рамките на своите овластувања, 

вршат инспекциски надзор со свои инспектори:  

 

Агенција за лекови и медицински 
производи 

Агенција за млади и спорт 

Агенција за храна и ветеринарство Министерство за култура – сектор 
за административен и инспекциски 
надзор 

Дирекција за заштита и спасување Државен архив на Република 
Северна Македонија  

Дирекција за радијациона сигурност Центар за управување со кризи 
Дирекција за заштита на културното 
наследство 

Управа за сигурност со 
железничкиот систем 

 

Инспекциски совет 

Инспекцискиот совет е клучна институција во инспекцискиот систем. Тоа е колегијално 
професионално тело кое се состои од 7 члена. Донесува одлуки со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови. Главната позиција ја има претседателот на Советот. 

Надлежности на Инспекцискиот совет 

Надлежностите на Инспекцискиот совет се дефинирани во член 18 од Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19.  

 

Советот ги врши следниве работи: 
 
 

1) ја следи и координира работата на инспекциските служби организирани како 

органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски 

надзор во состав на други органи на државната управа; 

                                                        
7  Основан со Законот за Инспекторат за употреба на јазиците („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 220/19 и 42/20) 
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2) се грижи за примената на меѓународно признатите стандарди за инспекциски 

надзор пропишани од меѓународните, европските и регионалните организации за 

стандардизација, како и за стандардите и другите стандардизациски документи кои 

ја сочинуваат националната стандардизација, како и правилата на добра практика 

кои ги применува субјектот на инспекциски надзор; 

3) дава писмена согласност на годишниот план за инспекциски надзор на 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

4) дава мислење на методологиите за процена на ризик донесени од инспекциските 

служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 

единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

5) дава мислење на шестмесечните извештаи за инспекциски надзор на 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

6) дава мислење на предлозите на законите и подзаконските акти од областа на 

инспекцискиот надзор; 

7) донесува насоки за изготвување на актите за внатрешна организација и 

систематизација на инспекциските служби организирани како органи во состав на 

министерствата и организациските единици за инспекциски надзор во состав на 

други органи на државната управа, врз основа на кои Министерството за 

информатичко општество и администрација дава согласност; 

8) подготвува годишен извештај за работа на инспекциските служби организирани 

како органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски 

надзор во состав на други органи на државната управа, кој го доставува до Владата; 

9) издава налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор, на 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

10) донесува програма за интерактивна обука за стекнување со лиценца за 

инспектор; 

11) донесува програма за испит за лиценца за инспектор општ дел и го организира и 

спроведува општиот дел од испитот за лиценца за инспектор; 

12) издава и одзема лиценца за инспектор; 

13) развива политики за управување со учинокот на инспекторите и ја следи 

успешноста на нивното работење; 

14) креира единствена рамка за развој и управување со инспекторите во 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

15) воспоставува и одржува систем за стручно усовршување и обука на инспектори 

во инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

16) донесува и спроведува годишна програма за генеричка обука на инспекторите во 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и 

организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на 

државната управа; 

17) донесува стратешки план, годишен план за работа и годишен извештај за работа 

на Советот; 
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18) воспоставува и одржува регистри и информациски систем за управување со 

инспекцискиот надзор; 

19) постапува по претставки од физички и правни лица, поврзани со работата на 

инспекторите, инспекциските служби и/или субјектите на инспекциски надзор; 

20) поднесува предлог за разрешување на директор на инспекциска служба од член 

26, став (1), точка 1; 

21) поднесува иницијатива за утврдување на дисциплинска одговорност на 

инспектор; 

22) спроведува меѓународна соработка во областа на инспекцискиот надзор и 

23) други работи утврдени со закон. 

 

Во периодот од ноември 2019 до октомври 2020 година беше реализиран 

проект финансиран од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и имплементиран 

со цел да се подобри ефикасноста и координацијата на инспекторатите во рамките 

на Инспекцискиот совет на Северна Македонија, со крајна цел намалување на 

оптоварувањето и трошоците за бизнисите преку финализирање на новата законска 

рамка за инспекциски надзор. Во рамките на овој *проект е направен преглед на 

регулаторната рамка во однос на спроведувањето на новиот Закон за инспекциски 

надзор8.  

Законот за инспекција ја регулира техничката (процедурална) страна на 

инспекциските постапки кои се спроведуваат од страна на сите инспекторати кои 

постапуваат како органи во рамки на министерствата, освен посебните постапки за 

вршење инспекциски надзор во областа на даночното, царинското и финансиско 

работење кое е регулирано со други закони. 

 

Државни инспекторати во контекст на дискреционите овластувања  

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 

 

Врши надзор над постапките за донесување и спроведување на урбанистички 
планови и урбанистички проекти од овој Закон во електронска форма, преку 
информацискиот систем е-урбанизам и во аналогна, односно хартиена форма. 
Инспекторатот ги врши инспекциските работи во однос на спроведувањето на Законот 
за градежништво и на прописите донесени врз основа на овој Закон. Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам има својство на правно лице со своја 
буџетска сметка, како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува 
постапки за вработување во согласност со закон и одлучува за правата и обврските од 
работен однос. 
 

Државен инспекторат за животна средина 
 

Државниот инспекторат за животна средина врши надзор врз спроведувањето 
на Законот за животна средина и на соодветните подзаконски акти. Државниот 
инспекторат за животна средина има својство на правно лице, со своја буџетска сметка 
како корисник на буџетот од прва линија, самостојно спроведува постапки за 

                                                        
8  Освен оваа задача, изработени се 80 конкретни листи за проверка (за избрани закони) за државните 
инспекциски органи, како и 15 конкретни методологии за планирање на инспекциите врз основа на ризик, и 
тоа за 14 државни инспекторати и за Агенцијата за храна и ветеринарство. Подготвен е и Извештај за 
усогласување на административните мерки/ парични казни доколку се утврдат неусогласености и одржани се 
обуки вклучително и обуки на обучувачи.  
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вработување во согласност со закон и одлучува за правата и обврските од работен 
однос. 

 
Инспекцијата во животната средина, како дел од спроведувањето на 

мониторингот, е една од клучните компоненти што ја применуваат владите и другите 
институции за да обезбедат дека се почитуваат законите и прописите за животна 
средина. Таа се спроведува со посети на лице место, од страна на лиценциран 
инспектор, со поднесување јавен извештај за прекршокот и со разгледување на 
информациите доставени од индустрискиот капацитет, како дел од програмата за 
самонабљудување и известување. Мониторингот обично вклучува сопствен мониторинг 
од страна на субјектот, како и инспекции и истраги кои ги спроведува државата. 
Спроведувањето на законот се однесува на дејствија кои се преземаат од државата 
против сторителите на некој прекршок со цел да ги обврзе да го почитуваат законот. 
Тие одредби генерално го овластуваат државниот орган да изрече санкции, без 
разлика дали се административни, судски или кривични, и да бара од сторителот да го 
почитува законот. Некои закони содржат одредби со кои се бара сторителот да ја 
поправи штетата која ѝ ја нанел на животната средина, или бараат владата да биде таа 
која ќе ја поправи штетата, но потоа тоа да го наплати од сторителот на штетата. 
 
Државен санитарен и здравствен инспекторат 
 

Главната функција на овој Инспекторат е да изврши увид во спроведувањето на 

прописите од областа на здравството и здравствената заштита, заштита на 

населението од заразни болести, здравственото осигурување, заштитата на правата на 

пациентите и на правата на во областа на менталното здравје, евиденциите во областа 

на здравството како и на другите прописи. Надлежноста, организациската поставеност 

на Инспекторатот, овластувањата и одговорностите, начинот и постапката за вршење 

на инспекцискиот надзор – се регулирани со Законот за санитарен и здравствен 

инспекторат9. Државниот санитарен и здравствен инспекторат функционира како орган 

во рамките на Министерството за здравство. Инспекторатот има својство на правно 

лице и има посебна буџетска сметка како корисник од прва линија, независно 

спроведува постапки за вработување и одлучува во врска со правата и постапките за 

вработување. 

. 

Државен управен инспекторат 

 

Државниот управен инспекторат е одговорен за надзор над Законот за општа 

управна постапка и на други закони што содржат одредби поврзани со управната 

постапка, потоа за надгледување на примената на одредбите за канцелариска работа, 

како и примена на прописите што се однесуваат на административните службеници. 

Оттука, главната мисија на Инспекторатот е да обезбеди еднакви можности за 

граѓаните на Република Северна Македонија во остварувањето и заштитата на нивните 

права пред органите на државната управа, почитувајќи ги принципите на владеење на 

правото и правната сигурност. Државниот управен инспекторат функционира како орган 

на Министерството за информатичко општество и администрација. Инспекторатот има 

својство на правно лице, има посебна буџетска сметка како корисник од прва линија, 

независно спроведува постапки за вработување и одлучува во врска со правата и 

постапките за вработување. 

 

Државен инспекторат за труд 

 

                                                        
9 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 
51/15, 150/ 15, 37/16 и 83/18 
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Организацијата и надлежностите на Државниот инспекторат за труд се 

регулирани со Законот за Инспекторат за труд10, според кои ова правно лице врши 

надзор над примената на законите и на другите прописи кои се однесуваат на 

работните односи, вработувањето, безбедноста и здравјето при работа, колективните 

договори, договорите за вработување и други акти со кои се уредуваат правата, 

обврските и одговорностите на работодавачите и на работниците во оваа област на 

работните односи, вработувањето и безбедноста и здравјето при работа. Државниот 

инспекторат за труд функционира како орган во рамките на Министерството за труд и 

социјална политика. Инспекторатот има својство на правно лице, има посебна буџетска 

сметка како корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување и 

одлучува за правата и постапките за вработување. 

 

Субјект на инспекциски надзор 

 

Со Законот за инспекциски надзор, направени се значајни реформи во 

инспекцискиот систем. Согласно членот 3, точка 2 од Законот за инспекциски надзор11 

„Субјект на инспекциски надзор е правно и физичко лице утврдено со законите во кои е 

предвидено вршење на инспекциски надзор“. Главната придобивка е новиот пристап 

што ја намалува репресивната природа на инспекцискиот надзор, на сметка на 

зајакнување на превентивната улога на инспекторите. Правата се дефинирани во 

членот 62, според кој секој субјект на инспекциски надзор има право: 1) да предлага и 

да поднесува докази кои се од значење за утврдување на фактичката состој ба, во 

текот на постапката за вршење на инспекцискиот надзор; 2) да одбие да го потпише 

записникот ако не се согласува со фактите кои се наведени во записникот или ако му е 

оневозможено правото да даде забелешка на истиот; 3) да даде забелешка со 

образложение, на записникот за извршен инспекциски надзор, во однос на: законитоста 

на постапката на инспекцискиот надзор, однесувањето на инспекторот и точноста на 

утврдената фактичка состојба; 4) на писмено известување за предметот и 

времетраењето на редовниот инспекциски надзор, придружено со листа за проверка; 5) 

да биде запознаен со правата и должностите кои ги има во контекст на инспекцискиот 

надзор; 6) да биде запознаен со правниот основ за вршењето на инспекцискиот надзор; 

7) да го предупреди инспекторот на тајноста на информации кои му ги става на 

располагање; 8) да го придружува инспекторот/ите за време на инспекцискиот надзор 

кој се врши во просториите на субјектот; 9) да добие примерок од секоја листа за 

проверка која ќе се употреби при инспекцискиот надзор. Неопходно е да се разберат 

правата во контекст на принципите на инспекциски надзор, вклучувајќи го и принципот 

на законитост, принципот на материјалната вистина и принципот на сослушување на 

субјектите на инспекцискиот надзор. Субјектот на инспекциски надзор е исто така 

детално регулиран во членот 63 од Законот, според кој: (1) Субјектот на инспекциски 

надзор е должен на инспекторот да му овозможи пристап до просториите, производите, 

електронските бази на податоци или кое било друго средство кое е Субјект на 

инспекциски надзор, како и увид во целокупната документација и информации 

неопходни за утврдување на фактичката состојба. (2) Субјектот на инспекциски 

надзорот е должен по писмено барање на инспекторот, во рокот определен со 

барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци, 

извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на 

инспекцискиот надзор. (3) Субјектот на инспекциски надзор е должен на инспекторот да 

му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на инспекцискиот надзор. (4) 

                                                        
10 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 и 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија “бр. 317/20 
11„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/1), 
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Субјектот на инспекциски надзор е должен да определи лице кое ќе биде присутно при 

вршењето на инспекцискиот надзор. (5) Субјектот на инспекциски надзор е должен по 

образложено писмено барање на инспекторот, да го прекине работењето за време на 

инспекцискиот надзор, доколку инспекторот на друг начин не може да го изврши 

инспекцискиот надзор. (6) Субјектот на инспекциски надзор е должен веднаш по истекот 

на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три 

дена, писмено и/или по електронска пошта, да го извести инспекторот дали е извршена 

инспекциската мерка. 

 

Инспектори 

 

Согласно членот 3, точка 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), „инспектор е службено лице со 

овластување, одговорности, права и обврски утврдени со закон, кој врши инспекциски 

надзор“. Во тој контекст, инспекторите имаат независност и самостојност во вршењето 

на инспекцискиот надзор и во преземањето инспекциски мерки утврдени со закон, во 

рамките на овластувањата и надлежностите утврдени со овој или друг закон. Законот 

им посветува големо внимание на инспекторите и многу прецизно и детално ги 

пропишува нивните права, но и обврски. Тие се детално регулирани во поглавјата VI-IX. 

Новиот Закон воведе голема реформа во системот на вработување на инспекторите и 

во овој дел тој се однесува на сите инспектори вработени во инспекциските органи на 

централно и на локално ниво. Членот 38 од Законот јасно пропишува дека 

инспекторите се, пред сè, административни службеници од категориите Б и В. Тие се 

јавни службеници од групата I. 

 

 

Што се однесува до работата на инспекторите, основно е тие да се 

придржуваат кон етичкиот кодекс на организација. Ако се забележат големи 

прекршувања на кодексот или ако тој рутински се игнорира, особено од страна на 

раководството, тие ќе го следат тој пример и единствен ефективен начин да се спречи 

ова е раководителите и политичките лидери да бидат пример за тоа како треба да се 

постапува. Квалификациите на инспекторите се различни во различни инспекциски 

органи – од општи извршители до специјалисти. Најчесто станува збор за стручни или 

технички улоги кога се работи со прекршочни предмети. Меѓутоа, во сложената палета 

на инспекциски органи има и области на преклопување каде оние кои се 

специјализирани треба да работат заедно и да ги остават настрана своите 

професионални разлики со цел да бидат ефективни во работењето и остварувањето на 

заедничките цели. Затоа, тука има аргумент во полза на тоа инспекторите да стекнат 

општи компетенции што се применливи за сите инспекциски улоги. Недостатокот на 

докази за инспекција, исто така, значи и недоволна транспарентност, така што фирмата 

нема да може да разбере зошто е таа предмет на инспекција, што го зголемува 

административното оптоварување. Неразбирањето зошто инспекцијата ги посетила 

токму нив доведува до претпоставки и забуна, што дополнително им отежнува на 

фирмите да добијат претстава за тоа како треба да изгледа една успешна 

усогласеност. Инспекциите по случаен избор кои се базирани на проценка на ризик 

може да се гледаат како начин со кој ќе се обезбеди дека секој треба во одреден 

момент ќе биде предмет на инспекција, со што ќе се обезбеди дека секој е подготвен и 

на тој начин се подобрува усогласеноста. Онаму каде што ресурсите на инспекциските 

органи се ограничени, претпријатијата кои не си ги исполнуваат своите обврски може 

да преземат ризик да бидат предмет на случајна инспекција т.е. воопшто да не бидат 

избрани за инспекција, и да одлучат да бидат неусогласени. Спротивно на тоа, 

инспекциите по случаен избор може да бидат и залудно трошење на ресурсите, 
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особено во случаи кога фирмите или поединците избрани за инспекција се веќе 

усогласени. Во врска со претставките или жалбите, инспекциите кои се спроведуваат 

врз основа на претставки или поради одреден настан, во повеќето случаи се сметаат за 

легитимни затоа тоа што постои здрава причина што може да биде оправдување за 

инспекција. Инспекцијата како одговор на претставка (сè додека таа не е одмазничка 

или злонамерна) се смета за легитимна причина за инспекциска интервенција. 

Независноста од политичко влијание, исто така, може да обезбеди интегритет и 

правичност во процесот на спроведување на инспекцијата, особено во случаи кога се 

можни значителни финансиски и пазарни последици и кога таа треба да биде далеку од 

политичките процеси за да се намали ризикот од инвестиции. 

 

Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен 

во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во својот член 1 

вели: 

Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 

и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија) е надлежна за 

решавање по жалби против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка 

како и по жалби против одлуките за прекршок што се донесени од прекршочен орган, 

кога со закон е пропишано да одлучуваат во прекршочна постапка. Државната комисија 

за одлучување во втор степен го поднесува својот годишен извештај до Собранието. 

2.3. Механизми за контрола и прекршочна постапка 

 

Постојат три различни, но поврзани концепти за правичност, кои се релевантни 

за она што го образложуваме тука. Прво, постои правичност во суштинска смисла, кога 

треба да се донесат одлуки за правичност на распределбата на придобивките или на 

оптовареноста на општеството. Второ, постои правичност во процедурална смисла. 

Тука се поставуваат прашања за правичноста на постапките преку кои се донесуваат 

важни одлуки што влијаат на приватните и јавните интереси. Конечно, тука е 

прашањето за формална правичност. Ова се изразува со изјави како што е „сличните 

прашања третирајте ги на сличен начин“. Дискреционите одлуки може да бидат 

неправични кога службениците ги користат лична проценка за да дејствуваат на начин 

што е спротивен на било кој од овие концепти за правичност. Тука е и суштинското 

прашање за насочувањето. Се тврди дека е доблест постоењето на стабилен однос 

помеѓу државата и нејзините граѓани. Ова може да се постигне со воведување на 

утврдени правила. Ова му овозможува на граѓанинот однапред да знае што се очекува 

од него и исто така му овозможува да го планира својот живот според познати правила. 

Дискреционите овластувања не одговараат на овој идеал, бидејќи им овозможуваат на 

јавните службеници да применуваат лично расудување за прашања од јавен интерес. 

Граѓанинот не може однапред да знае какви одлуки ќе донесат службениците. 

 

Судска контрола на дискреционите овластувања на јавната администрација  

 

Контролата што ја спроведуваат судовите врз администрацијата е претежно контрола 

на тоа дали нејзините активности се во согласност со законот. Се чини дека е можно да 

има ситуација во која граѓанинот се повикува на принципот на пропорционалност и 

поднесува судска жалба против одлуката донесена против тој граѓанин доколку 

агенцијата имала поинаква (неарбитрарна) можност да го реши случајот (да ја постигне 

претпоставената цел). Според членот А88 во Законот за општа управна постапка (1) 

Управниот акт издаден во писмена форма содржи: вовед, одредба, објаснување/ 

образложение, совети за правен лек, потпис на овластеното службено лице и печат. 
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Ова упатува на потребата да се направи повикување на содржината на законските 

прописи во одлуката и „да се објасни нивното значење“ до лицето кое треба да ја 

прими таа одлука. Судот ќе го провери изборот на соодветните извори на законот и 

утврдувањето на нивната валидност и применливост, како и исправноста на 

определувањето на содржината на правните норми. Тоа значи дека ќе се испита 

процесот на реконструкција и неговиот конечен ефект во форма на норма што треба да 

се примени. Што се однесува до фазата на формулирање на конечната одлука, 

особено интересна е судската контрола врз активностите на администрацијата што се 

дел од нивните дискрециони овластувања. Фактот дека одлуката е заснована на 

прекршок во врска со норма, дискреционото овластување на органот не ја исклучува 

таквата контрола; но сепак подразбира ограничување на нејзиниот опсег. Ако таквата 

норма дава можност да изберат правни последици за субјектот, тогаш секој избор во 

границите на неговото дискреционо овластување е легален и не може да биде доведен 

во прашање од судот. Судот ја испитува усогласеноста на одлуката со законот, но не ја 

испитува нејзината правичност или ефикасност. Ваквата контрола се сведува на 

проверка дали на донесувањето на решението му претходела правилно извршена 

постапка, особено дали се преземени сите неопходни чекори за прецизно разјаснување 

на фактичката позадина и дали правната заднина на случајот била правилно утврдена. 

Кога го прави тоа, судот не може да се ограничи само на признавање на постоењето на 

правна основа за донесување одлука која се заснова само на дискреционото 

овластување. Оправданоста е компонента на одлуката заснована на дискреционото 

овластување на администрацијата што треба да биде детално анализирано од страна 

на управниот суд. Меѓутоа, неговата контрола не треба да се ограничува само на 

проверка дали оправданоста ги содржи сите компоненти кои се наведени во 

„површинската структура“ на прописите. Особено, негативната разрешница треба да се 

оправда на убедлив и јасен начин кога станува збор за фактите и законот, за да нема 

сомнение дека сите околности на случајот биле темелно разгледани и оценети и дека 

конечната разврска е нивна логична последица. Како што споменавме погоре, судскиот 

преглед, исто така, вклучува и проверка на тоа дали примената на дискреционото 

овластување на администрацијата е нешто што било допуштено во конкретниот случај. 

Судот треба да испита дали одлуката (или, конкретно, нејзиното разрешување) е во 

рамките на ограничувањата определени со закон. 

 

Постојат опасност во тоа на јавните службеници да им се даваат дискрециони 

овластувања, а судскиот преглед е еден од методите преку кој се контролира таквото 

дискреционо овластување на администрацијата. Сепак, иако потребата за контрола на 

дискреционо овластување на администрацијата може да изгледа како прашање околу 

кое не би требало да имаме никакво двоумење, сепак важно прашање отсекогаш било 

тоа дали судскиот преглед е најсоодветниот метод за контрола на таквите 

овластувања. Проблемите со оправданоста на прегледот на дискреционите 

овластувања се сведуваат на две општи прашања. Можеби најголемиот проблем со кој 

се соочува судскиот преглед а особено прегледот на дискреционите овластувања е 

проблемот со постоењето на институционална експертиза. Управниот акт може да се 

донесе само за една цел –задоволување на општиот интерес. Секоја друга цел што 

отстапува од неа се смета за незаконитост која се квалификува како злоупотреба на 

овластувањето и со која актот подлежи на поништување. Концептот за злоупотреба на 

овластувањето може да се разликува според тоа дали се смета дека злоупотребата е 

направена поради фактот дека сторителот на делото го следел својот интерес на штета 

на јавните интереси, или според тоа дали се смета дека е злоупотребата е направена 

што е можно поскоро. Злоупотребата на овластувањето поставува деликатни проблеми 

во однос на докажувањето. Всушност, не станува збор за тоа да се констатира, врз 

основа на објективни елементи, сторена незаконитост, туку за станува збор за 
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констатирање намера за пренасочување на надлежноста од нејзината цел – јавниот 

интерес. Овој преглед претпоставува субјективна проценка, која е далеку од лесна 

работа. Земајќи ги предвид овие тешкотии, во некои правни системи се зголемија 

законските мерки и одредени техники од обичајното право. 

Индиректната контрола на дискреционите овластувања е ограничена, на 

фактички основа, на испитување на нивната материјална точност, како и на нивната 

правна квалификација. Целта на проверката на материјалната точност на фактите е да 

се утврди дали фактите што служат како основа за одлуката навистина постоеле и 

дали биле правилно пријавени. Во спротивно, одлуката ќе се базира на факти што 

никогаш не постоеле или биле лажни. Во вакви случаи, тоа би било произволна и 

ирационална одлука. Прегледот на правната квалификација има за цел да обезбеди 

дека фактите, чие постоење и точност се утврдени, се такви што даваат правна основа 

за донесената одлука. Судијата го проверува „односот на административниот орган 

помеѓу фактите што ги констатирал и одредена правна категорија која е дефинирана со 

правен стандард. Злоупотребата на овластувањето поставува деликатни проблеми во 

однос на докажувањето. Всушност, не станува збор за констатирање, врз основа на 

објективни елементи, на сторена незаконитост, туку за констатирање намера за 

застранување на надлежноста од нејзината цел – јавниот интерес. Овој преглед 

претпоставува субјективна проценка, што не е воопшто едноставно да се направи. 

Земањето предвид на овие потешкотии доведе до појава, во одредени правни системи, 

на законски мерки и специјални судски техники. Контрола на употреба на 

дискреционото овластување. На ова ниво, судијата врши контрола на дискреционото 

овластување на два начина. Од една страна, ги проверува условите за извршувањето 

на таквото овластување (А) и, од друга страна, вистинската содржина на одлуката (Б). 

Контрола на условите за спроведување на дискреционото овластување. Оваа контрола 

се базира на две претпоставки. Од една страна, од администрацијата која има 

дискреционо овластување се бара истото ефикасно да го спроведе. Од друга страна, 

се бара тоа овластување да се користи во согласност со процедура која ги гарантира 

правата на поединците. Од овие постулати следуваат следниве правила кои мора да се 

почитуваат, инаку ќе следи казна за нерегуларност. Администрацијата мора ефикасно 

да го искористи своето дискреционо овластување. Ваквото овластување е истовремено 

власт но и должност за почитување. Од разгледувањето на случајот мора да произлезе 

дека администрацијата ефикасно го искористила своето дискреционо овластување за 

да донесе одлука. Таа не може ниту да ја игнорира оваа надлежност ниту да се обврзе 

однапред со принципиелна позиција. Администрацијата мора, во извршувањето на 

ваквото овластување, да го разгледа секој случај поединечно со цел да ја прилагоди 

својата проценка и одлуката на специфичните карактеристики на случајот. Таа може да 

се засолни зад стереотипни позиции и решенија кои би биле исти и би важеле за сите 

подеднакво. 

Контролата на законитоста на едностраниот административен акт, исто така, ги 

опфаќа и неговите елементи кои се поврзани со дискреционите елементи. Како 

резултат на тоа, контролата на дискреционите овластувања е исто толку контрола на 

законитоста на поврзаните елементи како и на елементите што не се поврзани со 

едностраниот административен акт. Овие два модалитети придонесуваат за 

постигнување на иста цел - имено ограничување на дискреционото овластување на 

администрацијата. Се разбира, ефектот од контролата ќе варира во зависност од 

елементот на актот за кој станува збор. Ефектот е индиректен тогаш кога поврзаните 

елементи се таргетирани онолку колку што овие елементи индиректно ја условуваат 

законитоста на практикувањето дискреција. Дискрецијата на овластувањето може 

редовно да се практикува само ако се почитуваат барањата што се однесуваат на овие 

поврзани елементи. Ефектот, од друга страна, е директен кога елементите на актот што 

не се поврзани до степен до кој контролата директно влијае на степенот на 
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дискреционите овластувања или на начинот на кој биле употребени. Овие две 

модалитети на контрола на дискреционото овластување имаат тесна поврзаност. 

Елементи кои се цел на индиректна контрола на дискреционото овластување. 

Генерално се смета дека операциите во однос на надлежноста, постапката, формата, 

суштината на фактите и целта на актот се објективни. Всушност, тие се состојат од 

правни операции кои обезбедуваат усогласеност на фактите со правната состојба. 

Ваквото читање е генерално точно доколку оној кој го донел/ сторил актот може да 

направи субјективна проценка на фактот што го исполнува условот со кој е засегната 

неговата надлежност или условите на постапката за изготвување. Така што, контролата 

на овие правни операции е поставена врз таканаречените надворешни аспекти на 

законитоста и на т.н. внатрешна законитост. Меѓутоа, оваа разлика не е апсолутна. 

Контролата на усогласеност со правилата има за цел да потврди дали оној кој го донел/ 

сторил на актот ги почитувал прописите што му се доделени од материјална, просторна 

и временска гледна точка. Но, прво, мора да провериме дали оној кој го донел/ сторил 

актот навистина бил дел од функциите за кои го донел/ сторил актот и дали тоа и 

понатаму било така во тоа време.  

Контрола на содржината на одлуката. Изразот „контрола на содржината на 

одлуката“ тука треба да се сфати во најширока можна смисла, односно да опфаќа и 

контрола на изборот на препорачливоста на дејството и контрола на изборот на 

содржината на одлуката. Како што беше кажано претходно, постои разлика помеѓу два 

модалитети на дискреционо овластување. Изборот на препорачливост (advisability) за 

дејствување кај администрацијата се состои од проценката на тоа дали, имајќи ги 

предвид фактите, е соодветно да се дејствува или не. Ова е случај тогаш кога 

дисциплинскиот орган, соочен со фактите, сторил грешка. Карактеристики на директна 

контрола на дискреционото овластување. Од претходните анализи произлегува дека 

вистинската контрола на дискреционото овластување, она што го допира во самото 

срце на дискреционото овластување, е она што директно зависи од пресудите за 

целисходноста на постапувањето на администрацијата. Меѓутоа, треба да се забележи 

дека станува збор за многу деликатна контрола, која е многу напорна во однос на 

интелектуалната операција што треба да се спроведе, во смисла на смелост судијата 

да го преземе ризикот од конфронтација со администрацијата, што е поверојатно. Тоа е 

критика и затоа се применува само во многу ограничени случаи. Така, директната 

контрола на дискреционото овластување бара поволен контекст за нејзино 

остварување, во спротивно е тешко таа да се појави и да напредува. Треба да се стави 

до знаење дека двата аспекти на контрола на дискреционото овластување не се 

исклучуваат меѓусебно. Наместо тоа, тие се мошне комплементарни (се 

надополнуваат). Индиректната контрола е постојана контрола. Во повеќето случаи, 

судската контрола е ограничена на контролирање на поврзаните елементи на 

надворешна законитост и внатрешна законитост. Индиректната контрола, исто така, 

може да се спроведе кумулативно со директна контрола. Всушност, секогаш кога 

судијата го контролира степенот или употребата на дискреционото овластување, тој 

прво ќе ја провери компетентноста на субјектот кој го донел/ сторил актот, постапката 

за изготвување на актот, формата на актот, предметот и причините за истиот. Од друга 

страна, директната контрола никогаш не се спроведува самостојно. Немало случај кога 

судијата само го проверувал оценувањето на целисходна основа без да ја потврди 

усогласеноста со барањата што се однесуваат на елементите кои се поврзани со актот. 

Директната контрола се прави, во принцип, по индиректната контрола. „Под 

претпоставка дека актот ги издржал сите проверки во однос во испитување на неговите 

основи, со кои се покажало дека се утврдени и прифатливи релевантни основи. Со 

анализата, се чини дека контролата на дискреционото овластување е контрола што не 

дозволува да биде ограничена само на фиксни категории. Прашањето до каде може да 

отиде контролата на судијата врз дискреционото овластување е прашање за кое тешко 
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можат да се определат прецизни граници. Најмалку што може да се каже е дека 

нејзиниот интензитет варира во зависност од случаите што ќе бидат изнесени пред 

судијата. Згора на тоа, забележуваме дека не постојат постојани критериуми што би 

овозможувале систематизирање на вршењето контрола од аспект на нејзиниот опсег. 

Тоа, во суштина, е прагматична контрола. И покрај важноста на неговата контрола, 

судијата мора да внимава и да не го заземе местото на администрацијата. 

 

Табела 4: Постапки за постапување по прекршоци и инспекциски надзор во разни 

области на пракса, како што е пропишано со Законот за прекршоци 

 
 

 

X: Црвеното Х на сликата укажува дека Комисијата повеќе не добива прекршочни 

предмети од инспекција и по овие предмети постапува Управниот суд 
 
Табелата погоре ги прикажува унифицираните постапки кои се пропишани за 

постапување по прекршоци во разни области на пракса, предвидено со Законот за 
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прекршоци 12 . Иако Законот за инспекциски надзор не се применува на некои од 

овластените службени лица, како што се оние од Министерството за внатрешни работи, 

Законот е сепак релевантен за двата вида на прекршоци во Република Северна 

Македонија –   кривични и управни: првите се поврзани со прекршоци кои имаат врска 

со криминално однесување кое има мало влијание и вторите се управни прекршоци кои 

се поврзани со управни активности. Одредбите од општиот дел на Кривичниот законик 

соодветно ќе се применуваат на прекршоци и на прекршочна одговорност. Општо 

земено, доколку со одредбите на овој закон не е определено поинаку, судовите во 

прекршочната постапка ќе ги применуваат одредбите од Законот за кривичната 

постапка кои се однесуваат на основните начела, и тоа: јазикот, месната надлежност, 

последици од ненадлежност, судир на надлежности, изземање, обвинет, бранител, 

поднесоци, записници, рокови, имотно-правно барање, донесување и соопштување на 

одлуките, достава на писмена и редовни и вонредни правни лекови. Во однос на 

прекршочниот орган, при водење на прекршочната постапка, тој соодветно ќе ги 

применува одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон 

не е определено поинаку. Ова е исто така релевантно и за овластеното службено лице 

во јавниот орган кое е овластено да води прекршочна постапка и да изрекува 

прекршочни санкции во прекршочните постапки утврдени со материјалниот закон и да 

издава прекршочен платен налог. 

 

Целта со формирањето на Државната комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка беше да ги ослободи 

судовите од преголемиот број на прекршочни постапки. Меѓутоа, бројот на заостанати 

случаи (повеќе од 2.000) кои беа пренесени од 2019 во 2020 година, при што само 

околу 12% од нив се инспекциски случаи и недостатокот на капацитет, доведува до 

несигурност на Комисијата во догледна иднина. 
 

Законот за прекршоци пропишува второстепена заштита кај прекршоците 

дополнително да биде обезбедена пред управниот суд со поднесување на тужба. 

2.4. Општа анализа на проблемот  

Државната комисија за одлучување во областа на инспекцискиот надзор е 
одговорна единствено пред Собранието, до кое го доставува и Годишниот 
извештај за својата работа. Комисијата има претседател и шест члена кои 
професионално ја извршуваат својата функција. Тие можат да бидат реизбрани без 
ограничувања на мандатот кој трае 5 години. Комисијата работи на седници и донесува 
одлуки со мнозинство од вкупниот број на членови. Потребниот кворум е 5 члена. 
 

Во табелата подолу е направена анализа на проблемот во однос на Законот за 
основање на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и неговото спроведување.  
 

Табела 5: Анализа на проблемот во однос на Законот за формирање Државна комисија 

за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 

постапка и неговото спроведување 

 
 

АНАЛИЗА НА ПРОБЛЕМОТ 
 

член Текст на членот во Законот ПРОБЛЕМ ПРИЧИНИ 
 

ПОСЛЕДИЦИ ЗАБЕЛЕШКИ 

                                                        
12 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 
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1(2) Во постапката за решавање на 
жалби, Државната комисија ќе 
ги применува одредбите од 
Законот за општата управна 
постапка, Законот за 
инспекциски надзор и Законот 
за прекршоци, доколку со овој 
или со друг закон не е уредено 
поинаку. 

Огромен број на 
натрупани 
предмети за кои не 
е покрената 
постапка или не се 
решени во втор 
степен. 
 

Надлежност на 
Комисијата е/ 
била да 
процесуира 
жалби со два 
интерни сектори: 
1. Сектор за 
инспекциски 
надзор 
2. Сектор за 
прекршоци 

По наредба 
согласно Законот 
за прекршоци 
(А131) Комисијата 
нема право да ги 
прима жалбите за 
прекршоци по 
31.12.2020 
година. 
 
 

Надлежност на 
Комисијата по 
31.12.2020 година е 
да постапува по 
жалбени решенија на 
инспекторите кои се 
донесени во управна 
постапка. 

9(7) Кога Државната комисија 
постапува по изјавена жалба 
против решение кое еднаш 
било поништено и вратено на 
повторно разгледување, 
постапувајќи по жалбата, 
Државната комисија сама го 
решава предметот. 

Капацитет за 
решавање на 
случајот во врска со 
прекршоците 

Недостаток на 
конкретни 
знаења во 
рамките на 
комисијата 

 Бара од Комисијата 
да има суштинско 
знаење и искуство во 
различни области не 
само за самите 
инспекциски 
процедури туку и за 
конкретни 
материјални закони. 

(9-а)1 Државната комисија е должна 
да овласти член – тоа може да 
биде член или административен 
службеник за спроведување на 
жалбената постапка. 

   Постапката ја води 
член на Комисијата 
или административен 
службеник. 

(9-а)2 Кога второстепениот орган 
постапува по изјавена жалба 
против управен акт кој еднаш 
бил поништен и вратен на 
повторно разгледување, 
овластеното службено лице од 
ставот (1) на овој член е должно 
во рок од 10 дена од денот на 
приемот на жалбата да побара 
првостепениот орган да ги 
утврди сите факти и да ги 
прибави сите докази во врска со 
предметот кои се неопходни за 
негово решавање. 

   Овластеното 
службено лице има 
рок од 10 дена да 
побара од 
првостепениот орган 
да ги утврди сите 
факти и да ги прибави 
сите докази (за 
мериторно 
одлучување). 
 
Напомена: Со ставот 
3 во членот се бара 
од овластеното 
службено лице да ги 
обезбеди бараните 
факти и да ги прибави 
сите докази и во рок 
од 15 дена да се 
обрати до Државната 
комисија. 
 
 

(9-а)4 Доколку овластеното службено 
лице од ставот (1) на овој член 
нема стручно знаење за факт 
што е важен за решавање на 
случајот, може во рок од 10 
дена од денот на приемот на 
жалбата да определи вештак 
или друг вештак по службена 
должност или по барање на 
странката. 

Постапката за 
барање на сите 
факти и докази 
трае вкупно 25 
дена. 
 
Во рок од 10 дена 
овластеното 
службено лице 
може да определи 
надворешно 
струпно лице. 
И стручното лице 
исто така има рок 
од 30 дена да даде 
мислење. 

1) Дискреционо 
право на 
овластеното 
службено лице 
дали и како да 
назначи стручно 
лице 
1. назначување 
по службена 
должност 
2. назначување 
по барање на 
странка 
2) Прашање е 
како страната 
знае кога 
именуваното 
службено лице 
нема стручно 
знаење  

Меѓутоа, ова 
може да наметне 
дополнително 
оптоварување на 
заинтересираната 
страна доколку 
стручното лице не 
е назначено по 
службена 
должност 

Недостатокот на 
знаење може да се 
компензира со 
ангажирање 
надворешен експерт 
кој ја има конкретната 
експертиза.  
 

(11) (1) Против решението на 
Државната комисија може да се 
поведе управен спор пред 
надлежен суд. 
(2) Тужбата против решението 
на Државната комисија не го 
одлага извршувањето на 

Законот 
предвидува 
жалбата или 
тужбата да не го 
одлага 
извршувањето на 
Решението. 

Решенијата на 
инспекторот 
понекогаш 
бараат итни 
дејствија, кои 
доколку не се 
преземат 

Инспекторот 
донесува едно 
решение за 
инспекциски 
надзор со кое ги 
наложува 
примена на  
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решението.  
Спротивно на ова, 
Законот за 
прекршоци 
предвидува дека 
жалбата или 
тужбата го одлага 
извршувањето на 
Решението.  

навреме може да 
предизвикаат 
сериозни јавни 
последици, во 
зависност од 
конкретниот 
закон. 

конкретниот 
материјален 
закон и  
Друго решение 
доколку постои 
законска основа 
за прекршочна 
мерка. 
На овој начин 
бараното 
дејствие нема да 
се одложува. 

(12)1 Постапките по жалби против 
решенија на инспекторите 
донесени во управна постапка 
на инспекциски надзор пред 
Државната комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од работен 
однос во втор степен кои се 
започнати до почетокот на 
примената на овој закон ќе 
бидат завршени од Државната 
комисија во согласност со 
прописите – откако биле 
започнати. 

   Оваа одредба се 
однесува на времето 
пред основање на 
оваа Комисија 

(12)2 Решавањето на предметите кои 
се започнати до денот на 
отпочнување на примена на 
овој закон, во однос на кои е 
поведен управен спор, 
продолжува согласно 
одредбите од овој закон. 

   Оваа одредба се 
однесува на времето 
пред формирањето на 
оваа Комисија и 
операционализацијата 
на овој закон 

(12)3 Постојните закони со кои се 
определува правото на жалба 
против решенијата на 
инспекторите пред Државната 
комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен ќе 
се усогласат со одредбите на 
овој закон до денот на 
отпочнување на примената на 
овој закон. 

   Со оваа одредба се 
прогласува дека сите 
одредби во 
релевантната 
законска регулатива 
кои постојат пред 
донесувањето на овој 
закон, ќе се усогласат 
во смисла на тоа дека 
Државната комисија 
за одлучување во 
управна постапка и 
постапка од работен 
однос во втор степен 
не е орган за жалба за 
одлуките на 
инспекторите. 

(12)4 Постојните закони со кои се 
уредува надлежноста на 
прекршочните органи да 
одлучуваат во прекршочна 
постапка ќе се усогласат со 
одредбите на овој закон до 
денот на отпочнување на 
примената на овој закон. 

   Со оваа одредба се 
прогласува дека сите 
одредби во 
релевантната 
законска регулатива 
кои постојат пред 
донесувањето на овој 
закон ќе се усогласат 
во смисла на тоа дека 
прописите кои се 
однесуваат на 
надлежностите за 
одлучување во 
прекршочна постапка 
(вклучувајќи ги и 
инспекторите) ќе се 
усогласат со овој 
закон.  

 
 
Законското решение во член 132 од Законот за прекршоци за укинување на правото на 

Комисијата да прифаќа и одлучува по прекршочни жалби, исто така значи дека се 

укинува и правото на жалба по прекршочни предмети пропишани во различни закони. 
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По 1 јануари 2021 година единствениот правен лек кој ѝ е на располагање на 

засегнатата страна е правото да поведе постапка за управен спор со тужба пред 

Управниот суд. Со ова и инспекторското решение за сторен прекршок станува 

правосилен управен акт. Согласно став 2 од членот 15 од Законот за општата управна 

постапка таквиот акт може да се поништи, укине или измени во ситуации утврдени со 

закон, а согласно член 124 во секое време може да се прогласи за ништовен. Со 

тужбата, тужителот може да бара: поништување на поединечен управен акт или негово 

прогласување за ништовен или измена на поединечниот акт. 

Согласно член 70, став 5 од Законот за прекршоци, тужбата го одлага извршувањето на 

решението. Ова е во спротивност со одредбите во други конкретни закони каде 

жалбата не го одлага извршувањето на одлуката. Уште еден факт што треба да се 

земе предвид е и списокот на причини во член 24 од Законот за управен спор што може 

да се наведат при поднесување на управна тужба. Законот за прекршоци признава 

жалба поради неправилно одмерена и изречена прекршочна санкција која не се 

признава како причина за поднесување на управната тужба. Другото овластување на 

Комисијата сè уште е на сила, а тоа е во однос на жалбата по решение во инспекторски 

надзор. Тоа е во согласност со член 84 од Законот за инспекциски надзор. 
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3 .  П Р Е Г Л Е Д  Н А  П Р А В Н А Т А  Р А М К А :  
М Е Х А Н И З М И  З А  Н А Д З О Р  И  К О Н Т Р О Л А   

3.1. НАДЗОРОТ ВО ПРАВНАТА РАМКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

 

3.1.1. Преглед и анализа 

Во согласност со Извештајот на ЕК за напредокот за 2021 година, Северна 

Македонија е поттикната значително да ги засили амбициите во однос на зелената 

транзиција, особено во контекст на Зелената агенда за земјите од Западен Балкан. 

Извештаите за напредокот на ЕК укажуваат дека повеќето од минатогодишните 

препораки не биле спроведени. Во наредната година, земјата треба особено: да ја 

подобри меѓусекторската координација и да ги зголеми финансиските ресурси за 

намалување на загадувањето на воздухот на локално и национално ниво; да направи 

значителни чекори за воспоставување регионален систем за управување со отпад; да 

го спроведува Парискиот договор, вклучително и преку донесување на сеопфатна 

климатска стратегија и закон а во согласност со рамката на ЕУ 2030 година. Во однос 

на хоризонталните прашања, административниот капацитет на сите нивоа и понатаму е 

слаб, со недоволни финансиски средства за спроведување и примена на постојното 

законодавство. Спроведувањето на директивите за проценка на влијанието врз 

животната средина и за стратегиски оценки на животната средина треба да се 

подобрат, особено процесите на соработка со јавноста и квалитетот на извештаите. 

Дијалогот со граѓанското општество и процесите на соработка со јавноста во овој дел 

треба значително да се подобрат. Недостатокот на транспарентност и пристап до 

информации е проблем кој се повторува. Законот за еколошка инспекција и измените 

на Законот за оцена на влијанието врз животната средина допрва треба да се доносат. 

Постигнат е ограничен напредок во однос на Директивата INSPIRE и во областа на 

одговорност за животната средина. Во врска со индустриското загадување и 

управување со ризици, сè уште не е донесен Законот за индустриски емисии. 

Недоволното спроведување на одговорноста за загадувачите го оневозможува 

формирањето на систем за спречување на индустриски и хемиски несреќи. Потребни 

се напори за усогласување со Директивата Seveso III, регулативите за еколошка ознака 

на ЕУ и со системот за проценка во управувањето со животната средина. 

Усогласувањето на правната рамка со правото на ЕУ и понатаму е ниско а човечките и 

финансиските ресурси се многу ограничени. Законот за климатски активности допрва 

треба да се донесе, а во меѓувреме е донесена долгорочна стратегија за климатска 

акција, со наменски акционен план. Потребни се поголеми напори за спроведување на 

Парискиот договор. Доставен е унапредениот национално утврден придонес и истиот е 

во согласност со долгорочната стратегија за климатски промени и стратегијата за 

енергетика. Се подготвува платформа за следење, известување и верификација. 

Третиот Извештај за работата во областа на животна средина (EPR) на 

Северна Македонија, започнат во Скопје на 4 ноември 2019 година, го разгледува 

напредокот постигнат во периодот 2011–2018 година и содржи 72 препораки за идни 

активности за подобрување на работењето во областа на животната средина на 

земјата. Со спроведувањето на EPR по трет пат, земјата ја демонстрира својата 

постојана посветеност за подобрување на своето еколошко работење. Во Северна 

Македонија е воспоставена формална институционална рамка за координација на 

спроведувањето и следењето на Целите за одржлив развој предвидени со Агендата за 

одржлив развој 2030 година; но таа, сепак, не е активна. Националната 

http://www.unece.org/index.php?id=52683
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институционална рамка го вклучува кабинетот на вицепремиерот задолжен за 

економски прашања и подразбира координација со економските сектори, како и 

Националниот совет за одржлив развој. Кабинетот на вицепремиерот ги надгледува 

политиките за одржлив развој и го координира спроведувањето и следењето на Целите 

за одржлив развој. Националниот совет, формиран во 2010 година, ја има улогата на 

политичко тело со мандат да го води спроведувањето на Целите за одржлив развој 

Третиот Извештај за работата во областа на животна средина (EPR) укажува 

дека имплементацијата на постојното законодавство и понатаму е предизвик, особено 

во областите на издавање дозволи, EPR и управување со отпад, заштитени подрачја и 

бучава. Сепак, брзината на процесот на приближување во областа на животната 

средина е пропорционална со националните капацитети за имплементација. 

Општините се соочуваат со значителни тешкотии при спроведувањето на нивните 

надлежности поврзани со животната средина. Обезбедувањето насоки и помош од 

страна на Министерството за животна средина и просторно планирање е на недоволно 

ниво. Министерството не организира редовни консултации и состаноци со единиците на 

локалната самоуправа (ЕЛС) за прашања од политиката за животна средина, ниту 

организира специјализирани обуки. 

Законската регулатива за еколошки дозволи за поединечен медиум и 

имплементацијата генерално е добро воспоставена. Од 2011 година, Министерството 

за животна средина и просторно планирање има вложено значителни напори за 

издавање на дозволите тип А и Б во земјава. Не е воспоставен јавен регистар на 

издадените дозволи. Тековниот процес на издавање на интегрирани еколошки дозволи 

(ИЕД) не се спроведува во согласност со релевантните директиви на ЕУ. 

Сегашната процедура, со која Министерството ги има функциите за развој на 

политики и функциите за спроведување на политиката, вклучително и издавањето на 

еколошки дозволи, студии за оценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) и 

постапките за одобрување  на студијата за животната средина, мониторинг, проценка и 

известување, е во спротивност со добрата практика во управувањето со животната 

средина и го ограничува пристапот до правда при донесувањето одлуки за животната 

средина. Законодавството за ОВЖС не предвидува јасен процес на проценка на 

влијанието врз животната средина и не го определува јасно процесот на донесување 

одлуки. Листата на активности не ги следи анексите на релевантните директиви за 

ОВЖС на ЕУ и, истовремено, наведените активности не се однесуваат на 

националната класификација на дејностите. Државните инспектори за животна средина 

имаат вложено многу напори да ги дисциплинираат операторите и да го променат 

нивното однесување во однос на спроведувањето на законодавството за животна 

средина, што се докажува со обемот на донесени писмени решенија и записници. Во 

периодот 2014-2017 година, 100 проценти од инспекциите спроведени од ДИЖС имаат 

изготвено записници со заклучоци а вкупниот број на писмени решенија кои се упатени 

до операторите со задача да преземат одредени дејствија изнесува 1.530. 

Министерството за животна средина врши надзор над спроведувањето на 

Законот за заштита на животната средина и неговите соодветни подзаконски акти. 

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на овој Закон и на соодветните подзаконски 

акти го врши Државниот инспекторат за животна средина, преку државните инспектори 

за животна средина и државните инспектори за заштита на природата. 

Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје вршат инспекциски 

надзор над примената на овој Закон и на соодветните подзаконски акти во рамките на 

нивните овластувања предвидени со овој Закон. Овие должности ги вршат овластени 

инспектори за животна средина на општината, овластени инспектори за животна 

http://www.unece.org/index.php?id=52683
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средина на градот Скопје и овластени инспектори за животна средина на општините во 

градот Скопје. 

 Инспекцијата за примена на овој Закон во делот на трговијата со производи, 

полуготови производи, суровини, хемиски супстанции, отпадни материјали наменети за 

обработка и рециклирање, пакување и означување на производите и пакување со 

информации за влијанието врз животната средина, се врши од Државниот пазарен 

инспекторат, преку државните пазарни инспектори, Државниот санитарен и здравствен 

инспекторат, преку државните санитарни и здравствени инспектори, Фитосанитарната 

управа преку фитосанитарните инспектори и Државниот инспекторат за земјоделство 

преку државните инспектори за земјоделство. 

 Членот 194 (5) од Законот за заштита на животната средина се однесува на 

инспекциски надзор над примената на овој Закон во делот на трговијата со производи, 

полуготови производи и суровини наменети за човечка употреба за храна и пијалаци, и 

нивно пакување и обележување со информации кои се однесуваат на влијанието врз 

животната средина, кој го врши Дирекцијата за храна преку инспекторите за храна. 

 

Табела 6: Релевантен инспекторат и инспектори за вршење надзор на 

заштитата на животната средина. 

 

Работно место на инспекторите Инспектори 

Државен инспекторат за животна 

средина 

Одговорен пред Владата 

преку државните инспектори за животна 

средина и државните инспектори за 

заштита на природата 

Општина овластени инспектори за животна 

средина 

Град Скопје овластени инспектори за животна 

средина  

Општините во градот Скопје овластени инспектори за животна 

средина 

Државен пазарен инспекторат државните пазарни инспектори 

Државен санитарен и здравствен 

инспекторат 

државните санитарни и здравствени 

инспектори 

Фитосанитарна управа фитосанитарни инспектори  

Државен инспекторат за земјоделство државните инспектори за земјоделство 

Дирекција за храна инспектори за храна 

 

 

Државниот инспекторат за животна средина врши супервизија на работата 

на овластените инспектори за животна средина во спроведувањето на прописите 

за животна средина а при вршење на инспекцискиот надзор. Државниот 

инспекторат за животна средина има својство на правно лице, со сопствена буџетска 

сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за 

вработување во согласност со закон и одлучува за правата и обврските од работен 

однос. Директорот на Државниот инспекторат за животна средина го именува Владата 

преку јавен оглас за вработување кој се објавува во најмалку три дневни весници, со 

мандат од четири години. Во законот не  е предвидено ограничување на бројот на 

последователни мандати. Барањата се исти како за административен работник од 

категоријата Б1. Не постои услов назначеното лице да мора да поседува лиценца за 

инспектор од кое било ниво. Инспекторите, од друга страна, се обврзани да ги имаат 

потребните знаења за да добијат и да поседуваат лиценци за инспектори, во 

согласност со Законот за инспекторски надзор. Инспекторот треба да исполнува други 

услови утврдени во актот за систематизација на работните места. Ова може да 
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претставува суптилно дискреционо овластување на директорот, при изборот на 

кандидати за вработување, преку специфицирање на работни места во рамките на 

систематизацијата на работните места. Државниот инспекторат за животна средина за 

својата работа е одговорен пред Владата. Владата на Република Македонија, на 

предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина, ги утврдува активностите за кои 

задолжително се подготвува извештај, а за чие одобрување е надлежен органот за 

вршење професионални работи од областа на животната средина. 

 

Постапка за вршење инспекциски надзор 

 

Во согласност со членот 208 од Законот за животна средина, при вршење на 

инспекциски надзор, државата и овластениот инспектор во рамките на својата 

надлежност која е утврдена со овој и другите закони, се независни и вршат само 

инспекциски надзор и преземаат административни и други мерки, утврдени со закон. 

Државниот инспектор е овластен да врши инспекција на правни и физички лица, во 

секое време и на лице место, без претходна најава во деловните простории, 

инсталации, објекти, како и на средствата и опремата кои се користат за вршење на 

дејноста за која е потребна А-интегрирана еколошка дозвола и за која е потребна Б-

интегрирана еколошка дозвола (член 95 од овој закон), како и за правни и физички лица 

кои вршат активности во согласност со прописот наведен во (член 24, став (4)) од овој 

закон. Овластениот инспектор за животна средина на општината и овластениот 

инспектор за животна средина на општините во градот Скопје се овластени да вршат 

инспекциски надзор над правни и физички лица, во секое време и на лице место, без 

претходна најава во деловните простории, инсталации, објекти, како и на средствата и 

опремата кои се користат за вршење на дејноста и на активноста за која е потребна Б-

интегрирана еколошка дозвола, а исто така и кога не е потребна интегрирана еколошка 

дозвола. 

Доколку има поголема неправилност во инсталациите со А-интегрирана 

еколошка дозвола или кај друго правно и физичко лице, овластениот инспектор е 

должен веднаш и без одлагање да го извести Државниот инспекторат за животна 

средина. Жалбата против одлуките на Државниот инспектор или на овластениот 

инспектор се доставува до Државната комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата нема да го 

одложи извршувањето на решението, доколку одложувањето би создало опасност за 

загрозување на животната средина и на животот и здравјето на луѓето. 

Дури и постои јасна поделба на овластувањата на државните и овластените 

инспектори, државниот инспектор може да изврши инспекциски надзор како овластен 

инспектор ако има информација дека овластениот инспектор за животна средина не 

постапил врз основа на добиениот извештај и/или информации добиени од други 

државни органи, организации, институции, правни и физички лица, како и од 

медиумите. 

Законот содржи јасна одредба за обврските на државните и овластените 

инспектори во однос на активности што треба да ги извршат по иницијатива или 

барање за поведување постапка за инспекција која потекнува од физички или правни 

лица. Вообичаено, ова се прави преку средствата кои ѝ достапни на јавноста а 

предвидени со Законот за постапување со претставки и предлози (член 4). Соодветниот 

инспектор е должен да ја започне инспекцијата во рок од 7 дена, и да го извести 

подносителот за иницијативата или пријавата во рок од седум дена од денот на 

реализирањето на инспекцискиот надзор. 

Доколку Државниот инспекторат ја прими иницијативата која е надвор од 

неговите надлежности по службена должност, истата ќе ја достави до надлежниот 
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градоначалник на соодветната општина за понатамошно постапување, во наредните 

седум дена. За ова, Државниот инспекторат е должен да го извести и подносителот на 

иницијативата. Доколку има дополнителни информации од подносителот до Државниот 

инспекторат дека немало активност по иницијатива, Државниот инспекторат ќе достави 

укажување до градоначалникот на општината со временска рамка која нема да биде 

подолга од 30 дена да преземе соодветни мерки или да изврши надзор, како и да го 

извести Државниот инспекторат за преземените дејствија. Во случај на понатамошно 

непостапување, Државниот инспекторат ќе биде тој кој само ќе ги изврши активностите 

и трошоците ќе ги наплати од општината. 

 Редовна обврска на државата и на овластените инспектори е давање докази за 

извршените надзори, подготовка на квартален извештај и негово објавување на 

интернет страницата на Министерството, на општината или на другиот орган што го 

извршил инспекцискиот надзор. На крајот на месец јануари, Државниот инспекторат за 

животна средина и овластениот инспектор се должни да подготват годишен извештај со 

статистика за извршените надзори, преземените административни мерки, 

реализациите и нивните резултати. Овој извештај, кој се подготвува во формат кој е 

претходно пропишан од министерот, треба да се достави до Министерството за 

животна средина за да биде усвоен. Освен овие извештаи, Министерството изготвува и 

годишен извештај за инспекциските мерки кои биле преземени за заштита на животната 

средина и го доставува до Владата на информација. За целите на транспарентност на 

своето работење, инспекторатот и овластените инспектори за животна средина ги 

објавуваат инспекциските акти на нивната интернет страница во рок од три дена од 

денот на нивното донесување, во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци. 

 

Делокруг на надзор на државните инспектори за животна средина 

 

 Во согласност со членот 198 од Законот за животна средина, делокругот на 

надзор на Државниот инспектор е пропишан со 48 точки содржани во ставот 1 од 

членот 198 во Законот за животна средина. Редовниот надзор на постројката 

определена во интегрираната еколошка дозвола го врши државен инспектор, а по 

потреба и во присуство на службено лице од органот надлежен за вршење 

професионални работи во животната средина. Државниот инспектор може да побара 

присуство на лице од органот надлежен за вршење професионални работи во 

животната средина. Понатаму, на барање на државниот инспектор, овластено 

службено лице на органот на државната управа надлежен за внатрешни работи е 

должен да учествува во извршувањето на активностите пропишани во овој член. 

Надзорот во однос на пресметаниот и платен надоместок што се плаќа од домашни 

правни и физички лица кои ја загадуваат животната средина со користење на моторни 

возила, без возилата што се напојуваат со електрична енергија, го врши Државниот 

инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина. 

Против решението на инспекторите може да се поднесе жалба до Комисијата за 

одлучување по жалби во втор степен. Релевантни се членовите од 198 до 200. 

Донесувањето одлуки од страна на државниот инспектор е дефинирано во членот 200, 

на следниов начин: 

(1) При вршење на инспекцискиот надзор, државниот инспектор со 

решение: 

 

Одлука 

1) ќе определи мерки со цел да се отстранат причините за настанувањето на загадувањето на животната средина; 

2) ќе нареди да се отстранат штетните последици што настанале со загадувањето или со деградацијата на 

животната средина и на природата и доведување на животната средина во претходна состојба; 

3) ќе определи мерки за превенција и за отстранување на загадувањето и враќање на животната средина во 
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задоволителна состојба; 

4) ќе ја забрани изградбата или реконструкцијата на инсталација ако не се почитуваат утврдените норми и 

стандарди за заштита на животната средина, во траење од 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините за 

настанатата состојба; 

5) ќе ја ограничи работата на објектите, постројките и инсталациите, поради штетните дејствија со кои се врши 

загадување или деградација на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, без оглед на тоа дали се 

обезбедени услови за нивното работење и дали се обезбедени дозволи, одобренија и согласности, пропишани со 

закон, во траење од најмногу 90 дена, во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба; 

6) ќе ја забрани работата на објектите, постројките и инсталациите, поради штетните дејствија со кои се врши 

загадување или деградација на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, без оглед на тоа дали се 

обезбедени услови за нивното работење и дали се обезбедени  дозволи, одобренија и согласности, пропишани со 

закон, во траење од најмногу 90 дена, во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба; 

7) ќе ја ограничи и/или забрани работата и/или употребата на технологија, технолошка линија на производи, 

полупроизводи, суровини, опрема, апарати и уреди кои имаат штетно дејство и кои не ги исполнуваат пропишаните 

услови, односно до донесувањето на правосилна одлука на надлежниот суд или прекршочниот орган; 

7-а) ќе ја забрани работата на правни и физички лица кои ракуваат со ладилници и/или производи што содржат 

средства за ладење без соодветна лиценца во согласност со член 22-б од овој закон; 

7-б) утврди дали физичкото и правното лице кое ракува со ладилници и/или производи што содржат средства за 

ладење до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, 

поднел извештај за претходната година за видовите и количините на собрани, обновени и рециклирани средства 

за ладење во однос на кои постапил согласно член 22-б од овој закон; 

8) привремено ќе одземе опрема, производи, уреди и апарати кои претставуваат извори на загадување или 

деградација на животната средина, или не ги исполнуваат пропишаните услови, се до отстранување на 

недостатоците, односно до донесувањето на правосилна одлука на надлежниот суд или прекршочниот орган 

9) ќе ги задолжи правните и физички лица да изработат елаборат за влијанијата на проектот врз животната 

средина и истиот да го достават на одобрување до надлежниот орган во рок од најмногу 90 дена од денот кога е 

констатирано дека немаат изработено елаборат, односно од денот кога го примиле решението. 

9-а) ќе ја забрани работата на правни и физички лица кои вршат работи или активности пропишани во членот 24 

став (4) и (6) без решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од 

надлежниот орган, додека не се донесе одлука за одобрување на извештајот согласно член 24 од овој закон; 

9-б) да нареди спроведување на мерка определена во елаборатот и да го определи временскиот рок за 

спроведување на мерката (член 24); 

10) ќе го задолжи правното или физичкото лице кое не поднело барање за добивање интегрирана еколошка 

дозвола да го стори тоа во рок од најмногу 90 дена; 

11) ќе ја ограничи или забрани работата на правно или физичко лице кое не поднело барање за добивање 

интегрирана еколошка дозвола, а најмногу до 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата 

состојба, односно до донесувањето на правосилна одлука на надлежниот суд или прекршочниот орган;  

12) ќе го задолжи правното или физичкото лице кое не доставило известување за присуството на опасни 

супстанции, да го стори тоа во рок од најмногу 90 дена; 

13) ќе го задолжи правното и физичкото лице да подготви план за вонредни состојби да го стори тоа во рок од 

најмногу 90 дена; 

14) ќе го задолжи правното или физичкото лице да преземе мерки за исполнување на условите предвидени во 

интегрираните еколошки дозволи, дозволите за усогласување со оперативни планови, елаборатите за влијанијата 

на проектот врз животната средина, студиите за оцена на влијанието врз животната средина и плановите за 

заштита од хаварии; 

15) ќе ја ограничи или забрани работата на правно или физичко лице кое не ги исполнува условите предвидени во 

интегрираните еколошки дозволи, дозволите за усогласување со оперативни планови, елаборатите за влијанијата 

на проектот врз животна средина, студиите за оцена на влијанието врз животната средина, плановите за заштита 

од хаварии, со до исполнувањето на условите, а најмногу до 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините за 

настанатата состојба; 

16) привремено ќе ги одземе производите, полупроизводите, суровините и хемикалиите кои не се означени за 

можноста за загадување или можното штетно влијание врз животната средина, како и не обезбедат податоци за 

нивните особини и ефекти; 

17) ќе го задолжи правното или физичкото лице да ги достави и/или доставува информациите од мониторингот и 

други информации за животната средина во рок од најмногу 30 дена; 

18) ќе ги задолжи правните и физичките лица да спроведат мониторинг на загадувањето во животната средина во 

период од најмногу 90 дена, во случај на појава на загадување во околината на објектот на правното и физичко 

лице во кој се спроведува активноста за која се претпоставува дека го предизвикува загадувањето; 

19) ќе ја ограничи или забрани работата на правно и физичко лице кое не го спроведува мониторингот на начин 

пропишан со закон, во траење од најмногу 30 дена, во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата 

состојба; 

20) ќе ги задолжи правните и физичките лица да ги доставуваат потребните податоци од мониторингот и за 

Регистарот и Катастарот во рок од најмногу 30 дена од денот на констатирањето на недостатокот; 

21) ќе го ограничи или забрани спроведувањето на проект за кој не е добиено решение за оцена на студијата за 
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влијанијата на проектот врз животната средина со кое се дава согласност за спроведување на проектот, без оглед 

дали надлежниот орган издал дозвола за спроведување на проектот, во траење од 90 дена во кој рок треба да се 

отстранат причините за настанатата состојба; 

22) ќе го задолжи правното или физичкото лице кое не поднело барање за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план да го стори тоа во рок од најмногу 90 дена; 

23) ќе ја ограничи или забрани работата на правно и физичко лице кое не поседува интегрирана еколошка дозвола 

и дозвола за усогласување со оперативен план во траење од 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините 

за настанатата состојба; 

24) ќе ја ограничи или забрани работата на правно или физичко лице кое испушта емисии во животната средина 

поголеми од оние пропишани со закон или пропис донесен врз основа на закон и/или емисии утврдени со 

интегрираните еколошки дозволи, а најмногу до 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата 

состојба и 

25) заради заштита на здравјето на луѓето, ќе ја ограничи или забрани работата на  правно или физичко лице кое 

испушта емисии во животната средина, или ќе ги ограничи нивните емисии, во случај кога во околината на 

правното или физичкото лице, се нарушени стандардите за квалитет на животната средина, во временски период 

се додека квалитетот на животната средина не биде доведен во рамките на утврдените стандарди за квалитет. 

 

 

 

Преглед на Б-интегрирани дозволи 

Државниот завод за ревизија изврши преглед на проценка за успешност на 

„Ефективнос на мерките и активностите за издавање на Б-интегрирани дозволи“ 

објавен во јуни 2021. Кај најголем дел од субјектите не е воспоставена 

сметководствена евиденција на побарувањата од операторите на инсталациите, што 

оневозможува нивно следење и редовна наплата. Отсуството на соодветна евиденција 

не дозволува, во случај на ненаплатени побарувања, навремено предупредување или 

одземање на лиценцата. Субјектите кои беа предмет на ревизија не доставија докази 

за планираното трошење на наплатените фактурни плаќања (надомест). Државниот 

завод за ревизија препорача да се иницира промена на законската регулатива со цел да 

се утврдат роковите за пресметување на наплатата на фактурите (надомест) и 

донесување одлуки за нејзино плаќање. Препорача и да се направи измена на уредбите 

со кои се регулира висината на плаќањата на фактурите (надоместокот) што ги плаќаат 

операторите на инсталациите со одредби што ќе го регулираат ова прашање. 

 

Операторите во голема мера имаат воспоставено интерен мониторинг на 

инсталациите, но информациите од истиот не се доставуваат до Министерството. Не е 

воспоставена мониторинг мрежа на национално и локално ниво, поради што не е 

можно целосно да се следи состојбата со индустриските инсталации, како и нивното 

влијание врз квалитетот и промените кај медиумите и во животната средина. 

Надзорните активности на надлежните институции се недоволно застапени, што влијае 

на ненавремено откривање, спречување и контрола на загадувањето на животната 

средина предизвикано од индустриските инсталации. 

 

Државниот завод за ревизија (ДЗР) препорача и да се направи детална 

проверка на параметрите наведени во „Правилникот за опасни материи, граничната 

вредност (прагови) за присуство на опасни материи и критериуми или својства според кои 

супстанцијата е класифицирана како опасна“ и да  се дополни со параметри кои 

недостасуваат; кои во дејноста на индустријата, инсталациите ги испуштаат во медиумите 

на животната средина, и истовремено да се утврдат нивните гранични вредности. Уште 

една  препорака е поврзана со продолжување на активностите за донесување и усвојување 

на стратешки и програмски документи за воспоставување мониторинг на животната 

средина. 

Во однос на надзорот, Државниот завод за ревизија препорача:  

 Министерството, преку Секторот за соработка со локалната самоуправа и 

надзорни работи да преземе мерки за вршење надзорни работи во поголем број 



 
 

43 

 

општини и градот Скопје во однос на спроведувањето на законските и 

подзаконските акти поврзани со интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето. Покрај редовните активности и прашања, нивниот внимание 

треба да биде насочено и кон инспекција и потврдување на документацијата 

достапна за операторите на инсталациите. 

 Покрај тоа, државните и овластените инспектори треба да ги зголемат 

инспекциските активности кај оние инсталации кои сè уште имаат стари 

одобренија, за да ги увидат причините поради кои не се реализирани 

оперативните планови и да дадат конкретни насоки за постапување. Во случи на 

состојби каде што состојби на континуирано загадување, интегрираната еколошка 

дозвола треба да биде повлечена и да се забрани работењето до целосно 

спроведување на оперативниот план и до создавање услови за издавање на Б-

интегрирана дозвола. 

 Државниот инспекторат за животна средина (ДЖИ), градот Скопје и општините, во 

соработка со надлежните институции, преземаат мерки за екипирање со државни 

инспектори/ овластени инспектори за животна средина и го зголемуваат бројот на 

активности за надзор и опфатот на инсталациите каде што се врши увид. 

Надлежните вработени во Министерството, државните и овластените инспектори 

преку преземените надзорни активности треба да обезбедат дека се врши 

континуиран интерен мониторинг, од страна на операторите на инсталациите, и 

резултатите од мониторингот и измерените вредности на емисии редовно и 

навреме се доставуваат до Министерството. Во случај на опомена и натамошно 

отсуство на мониторинг, Прекршочната комисија треба да изрече глоба за 

несоодветно постапување. 

 
Со исклучок на Министерството и општина Велес, во другите општини кои поднеле 

сметки и решенија за пресметани надоместоци, Државниот завод за ревизија утврдил дека 

не е воспоставена законска обврска за книговодствена евиденција на побарувања од 

оператори на инсталации. Вака воспоставената евиденција не е уредна и јасна и не 

дозволува редовно следење на побарувањата и нивна наплата. Градот Скопје и општините 

Куманово и Велес немаат преземено мерки и активности за наплата на надоместоците, 

иако минале неколку години, а тие сè уште не се наплатени. Согласно одредбите од 

Правилникот за постапка за добивање Б-ИЕД, доколку носителот на лиценцата не го плати 

надоместокот, а е уредно известен и предупреден, надлежниот орган има право да ја 

одземе лиценцата. Во периодот 2017-2019 година не е спроведена постапка за одземање 

на лиценцата. Од спроведените анализи е констатирано дека не е јасен начинот на 

користење на средствата собрани од надоместоците на Б-ИЕД. Имено, законските одредби 

не прецизираат точно за кои видови трошоци може да се потрошат добиените средства 

при стекнување, пренос или промена и контрола на еколошки дозволи. Субјектите 

опфатени со ревизијата не доставија докази за искористување на собраните средства по 

законски основи. Во Министерството овие средства се вклучени во финансирањето на 

активностите предвидени со Годишната програма за инвестиции во животната средина. 

Утврдените услови укажуваат на неточност, ненавремена, нецелосна и неуредно 

воспоставена сметководствена евиденција, како и непреземање активности за навремена 

наплата на побарувањата, што влијае на објективноста и комплетноста на побарувањата 

наведени во деловните книги, на континуитетот на следење на побарувањата и приходите. 

Исто така, средствата од уплатените надоместоци не се користат за намените предвидени 

со закон. 

 

Комисијата за најдобри достапни техники 
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За состојбата со наплатата на надоместоците од имателите на интегрирани дозволи е 

забележана и пред и во рамките на оваа Анализа. Повикувајќи се на Законот за животна 

средина, поточно членови 104 и 121, став 4, министерот е овластен да формира Научно-

техничка комисија за најдобри достапни техники (член 104, став 1) и да ја консултира кога е 

потребно (член 104, став 3). Во членот 121, став 4 вели: 

„(4) Средствата добиени од надоместокот од ставот (1) на овој член се уплаќаат 

на посебна сметка на органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на животната средина, а се користат за покривање на трошоците 

поврзани со добивање, пренос или промена, како и контрола, на А-интегрираната 

еколошка дозвола, за покривање на трошоците за мерки за санација од членот 120 

на овој закон, како и за работата на Комисијата за најдобри достапни техники“, со 

што на членовите на Комисијата им се дозволува надоместок. 

Нема јасни податоци за бројот на членови, нивниот мандат и надоместоците за 

завршената работа. (6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на животната средина ги пропишува поблиските услови што треба 

да ги исполнуваат членовите на Комисијата од ставот 1 на овој член. (7) Министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 

средина ги пропишува работите и критериумите што треба да се земат предвид при 

определувањето на најдобрите достапни техники, имајќи ги предвид општите и поединечни  

услови за секој индустриски сектор. Терминот „најдобри достапни техники“ е дефиниран во 

членот 5, став 1, точка 1.39 од законот: 

„39. Најдобри достапни техники е најефективната и најнапредната фаза во развојот на 

активностите и на методите на работа кои укажуваат на практичната соодветност на 

конкретните технологии за обезбедување, во начело, на основата на граничните 

вредности за емисиите, наменети за спречување и, онаму каде што тоа не е практично 

возможно, за намалување на емисиите и на негативното влијание врз животната 

средина. Притоа под: - техники се подразбира користената технологија и начинот на 

којшто инсталацијата е конструирана, се одржува, се користи и престанува да работи, - 

достапни техники се подразбира степенот на развој на техниките што се применуваат 

во соодветниот индустриски сектор, под економски и технички исплатливи услови, 

земајќи ги предвид трошоците и предностите, без оглед на тоа дали техниките се 

користат или се развиени и/или произведени во Република Македонија, доколку се 

разумно достапни за операторот и - најдобри се подразбираат оние техники кои се 

најефективни во постигнувањето на високо општо ниво на заштита на животната 

средина во целина; 

” 

 

При ревизијата на Државниот завод за ревизија, посочени се уште неколку наоди: - 

Надлежните институции не ги имаат донесено Стратегијата за мониторинг на животната 

средина и Програмата за мониторинг на животната средина, кои се значајни за дефинирање 

на насоки за воспоставување систематски мониторинг, тестирање и проценка на 

загадувањето и условите, како и регистрација и идентификување на изворите на загадување 

на медиумите и областите на животната средина. Вработените во Министерството 

информираа дека во рамки на проектот „Развој на мониторинг и информациски систем за 

животна средина“, се планира да се донесе стратегија за следење на животната средина на 

среден рок. Не е формирана државна мрежа за мониторинг на животната средина на 

локално ниво, ниту е утврден список на научни и стручни организации кои ги исполнуваат 

условите за мониторинг на животната средина. - Иако содржината на Б-интегрираната 

дозвола и старите одобренија пропишуваат одредби за мониторинг, по разгледувањето на 

дел од спроведените дозволи, ревизијата констатира дека за дел од инсталациите не се 

поднесени извештаи кои би можеле да потврдат дека операторите на тие инсталации вршат 

редовен мониторинг на емисиите еднаш месечно и/или во согласност со роковите утврдени 
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во дозволите, и податоците ги доставуваат до Министерството. Ревизијата исто така утврди 

дека, иако има случаи каде што не се следат изворите на емисиите, односно користењето на 

природните ресурси, според содржината на ИЕД, Комисијата за прекршоци не постапила 

согласно законските одредби, односно правното лице постапило во согласност со закон. 

Отсуството на редовен и континуиран мониторинг на состојбата на животната средина 

не дава целосни податоци за проценка на состојбата на животната средина, навремено 

откривање на негативните процеси и практики кои влијаат врз здравјето на луѓето и 

животната средина, подобрување на управувањето со животната средина преку 

прогнозирање на развојот, оценување на ефективноста на мерките за заштита од 

загадување, овластување за можни промени. Утврдените услови се резултат на 

недостигот на финансиски средства, човечки ресурси и опрема за извршување на 

утврдените активности за редовен и континуиран мониторинг од страна на 

Министерството, општините и Градот Скопје. 

 

Министерството, преку Секторот за соработка со локалната самоуправа и управен 

надзор, е надлежно за надзор над спроведувањето на законските и подзаконските акти од 

областа на животната средина, вклучително и прашањата поврзани со ИСКЗ. За таа цел се 

подготвува годишен план во кој се наведени општините кои ќе бидат предмет на надзор. 

Државниот завод за ревизија доби информација од надлежните службеници дека поради 

недостиг на човечки ресурси (тројца функционери вклучени во процесот на следење на 

законитоста на работата на општините во областа на животната средина), тоа се прави 

само во некои општини. При увид во доставената документација, констатиравме дека во 

периодот 2017-2019 година, во вкупно 33 општини е следена законитоста на работата во 

областа на животната средина, за што се изготвени извештаи. Надзорните активности во 

2017 година беа спроведени со пополнување и анализа на прашалник. Најмногу надзорни 

активности (14) се извршени во 2019 година, потоа 10 во 2018 година и 9 во 2017 година, 

без повторување на општините во овој период. Анализирајќи ги спроведените мониторинг 

активности, Државниот завод за ревизија констатира дека имаат за цел да утврдат дали во 

општината има активности за издавање извештаи и ИЕД, потоа да утврди како се 

организирани вработените кои вршат заштита на животната средина, колку општини имаат 

овластен инспектор за животна средина и кои се неговите должности, дали се запознаени 

со можноста за здружување со други општини и сл. Заклучоците и препораките од 

спроведениот надзор се однесуваа на потребата од поголем број вработени кои би биле 

организирани во посебно одделение за животна средина, потенцирајќи ја исто така и 

потребата од обука (вклуичително и обука за издавање на Б-интегрирани дозволи). 

 

Ревизијата утврди дека преземените надзорни активности делумно се спроведуваат, со 

цел да се потврди законитоста на работењето на општините во областа на животната 

средина, но потребен е подетален пристап и увид во документацијата со што би се 

потврдила ваквата констатација. Инспекциски надзор над спроведувањето на законските и 

подзаконски акти од областа на животната средина врши Државниот инспекторат за 

животна средина и тоа преку државни инспектори за животна средина, додека работите од 

надлежност на општините ги вршат овластени инспектори за животна средина на самите 

општини. Државниот инспекторат за животна средина треба да врши надзор над работата 

на овластените инспектори за животна средина при спроведувањето на прописите за 

животна средина за време на инспекциите. Од спроведеното истражување и увид во 

годишните извештаи за работата на Државниот инспекторат за животна средина за 2017, 2018 

и 2019 година, утврдивме дека во институцијата годишно работеле по 17, 16 и 19 инспектори. 

Државниот завод за ревизија утврди дека во разгледуваниот период се извршени 57 надзорни 

дејствија врз вкупно 15 оператори на инсталации кои поседуваат Б-иинтегрирани дозволи. Во 

2019 година се извршени 22 надзорни активности кај 8 оператори на инсталации, во 2018 

година нивниот број изнесува 18 со вкупно 3 оператори, додека во 2017 година имало 17 
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надзорни активности со 4 оператори на инсталации. Во 2019 година, од извршениот 

инспекциски надзор само во еден погон е утврдено дека работи без Б-интегрирани дозволи, 

додека во 2020 година истиот заклучок е утврден за 2 индустриски постројки. 

Ревизијата исто така констатира дека надзорните активности се преземени согласно 

законските надлежности на Државниот инспекторат за животна средина и заштита на 

животната средина, но потребно е зајакнување на надзорните активности кај поголем број 

на инсталации. Надлежните во Државниот инспекторат за животна средина изјавија дека 

причина за ваквата состојба е недоволниот број инспектори. Овластените инспектори се 

должни да донесат решение до градоначалникот за издавање на Б-ИЕД за да можат да 

извршат увид во инсталацијата и нејзината работа со цел утврдување дали се исполнети 

условите од дозволата. Исто така, овластениот инспектор има право да врши 

инспекциски надзор во рамките на ИСКЗ во врска со воспоставениот интерен надзор, 

начинот на спроведување на активностите во инсталацијата и дали се тие во согласност 

со Б-интегрираните дозволи, потоа за степенот и начинот на спроведување, оперативните 

планови од старите одобренија и сл. Меѓу другото, операторите на постројките се должни 

да плаќаат надоместок за редовен надзор на постројката, кој изнесува 10% од износот на 

годишниот надоместок за поседување Б-интегрирана еколошка дозвола. Една од 

причините за недоволниот број надзорни дејствија од страна на овластените општински 

инспектори се недоволните човечки ресурси, а има случаи кога овластениот инспектор е 

истовремено и службеникот кој ја издава дозволата. При увид во одговорените анкетни 

прашалници и доставената документација, Државниот завод за ревизија констатира дека 

овластените инспектори во општините Битола, Крива Паланка и Куманово не составуваат 

годишен извештај за инспекцискиот надзор за претходната година а општините Велес и 

Струга, иако одговорија потврдно, не обезбедија докази за тоа. Градот Скопје и општина 

Струмица изготвуваат годишни извештаи, но не ги доставуваат до Министерството. Во 

прилог на забелешките, овластениот инспектор за животна средина на општина Кочани 

дополнително достави и докази со кои се потврдува дека годишните извештаи за 

извршениот инспекциски надзор за претходната година се за периодот 2017-2020 година 

и дека редовно доставува до Министерството.  

Во декември 2020 година донесена е Одлука за воспоставување општинска соработка 

помеѓу Град Скопје и општините на Град Скопје за заедничко вршење на надлежностите од 

областа на инспекцискиот надзор. Оваа соработка има за цел да ги обедини човечките и 

материјалните ресурси и нивно ефикасно и рационално користење. Овие состојби укажуваат 

дека, иако надлежностите во областа на надзорот и инспекцискиот надзор генерално се 

спроведуваат во согласност со законот, нивната застапеност во издавањето и 

спроведувањето на Б-интегрираните дозволи е недоволна, што влијае на ефективноста на 

превентивните мерки и на контролата на загадувањето на животната средина. 

Сектор води 

Не постои достапна национална студија за долгорочните очекувања од 

општествено-економскиот развој до 2050 година. Климатските промени манифестирани 

преку екстремни настани, како што се високи температури и суши, се очекува да ги 

зголемат потребите од вода за пиење. Редовен мониторинг се врши преку Институтот 

за јавно здравје13 (ИЈЗ) и мрежата на центри за јавно здравје (ЦЈЗ) (вкупно 10) со 

нивните лаборатории. Во ИЈЗ има шест акредитирани лаборатории: во ЦЈЗ во Тетово, 

Кочани, Куманово, Битола и Скопје (ISO 17025) и 5 кои се сертифицирани од 

Министерството за здравство (во постапка на акредитација за ISO 17025). Тие се 

                                                        
13 Види www.iph.mk/en/ 
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доволни за да се прават сите анализи кои се потребни според Директивата 98/83. Во 

просториите на Јавното водоводно претпријатие „Водовод и канализација-Скопје“ има 

акредитирана лабораторија и таа врши лабораториски испитувања на водоводната 

мрежа во Скопје, согласно Законот за акредитација. Дефиниран е административниот 

систем за обезбедување на испорака на безбедна вода за пиење (ВП).  

 

Законска рамка за водите 

 

Националната законодавна рамка за води во Република Македонија е 

сеопфатна и ги регулира, од различни перспективи, сите главни аспекти поврзани со 

одредбите за обезбедување водни услуги, определувајќи ја притоа институционалната 

поставеност (надлежност и контрола). Со оглед на сложеноста на постојната законска 

рамка и со цел да се обезбеди правилно функционирање на системот, неопходна е 

усогласеност меѓу уставните принципи и системот на закони, особено земајќи ги 

предвид следниве нешта: административната правна рамка; рамковните закони и 

прописи во областа на управувањето со водите (т.е. Закон за води, Закон за животна 

средина итн. и сродни подзаконски акти), посебните закони во областа на 

управувањето со водите (т.е. Законот за снабдување со вода за пиење и третман на 

урбани отпадни води, Законот за комунални дејности, Закон за водостопанство) и 

посебните закони во други области (на пр. Закон за енергетика). Врз основа на Уставот 

на Република Македонија, сите природни ресурси и услуги од јавен интерес утврдени 

со закон се сметаат за добра од заеднички интерес за Републиката и подлежат на 

посебна заштита. Уставот налага условите под кои можат да се користат конкретните 

добра од општ интерес за Републиката да се уредуваат со закон. 

 

Закон за води (ЗВ) 

 

Законот за води е општ закон кој ги регулира сите аспекти поврзани со 

управувањето со водите, утврдува дека водите, како добра од јавен интерес, се 

сопственост на Република Северна Македонија и се предмет на посебна заштита. 

Покрај тоа, законот пропишува дека управувањето со водните ресурси е дејност од 

јавен интерес, што се врши во согласност со одредбите на овој закон и неговите 

прописи. Неколку други посебни закони регулираат различни аспекти на управувањето 

со водите и ја дефинираат институционалната поставеност која ги определува и ги 

дефинира улогите и надлежностите поврзани со управувањето со водите (во врска со 

сложеноста на регулаторната рамка, Законот за определување на цените на водните 

услуги е главната регулаторна алатка за утврдување на цените на водните услуги). 

Целта на овој закон е да се воспостави систем за водни услуги, кои се достапни за 

населението, имајќи го предвид приходот по домаќинство во областа во која се 

обезбедува услугата; да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за 

водни услуги, со крајна цел да се постигне целосна наплата на трошоците; 

подобрување на квалитетот на услугите со цел да се обезбеди дека услугите се 

испорачуваат според најдобрите практики; постепено да се обезбеди целосна примена 

на принципот „загадувачот плаќа“, на принципот „корисникот плаќа“ и наплата на 

трошоците на ресурсот согласно Законот за води; подобрување на ефикасноста на 

водните услуги обезбедувајќи најдобар квалитет во водните услуги со минимални 

трошоци. Овој закон беше усвоен неодамна за да им се обезбеди на јавните комунални 

претпријатија (ЈКП) зголемување на нивните приходи, кои моментално се недоволни за 

покривање на оперативните трошоци и за доделување на соодветни средства за 

изградба на инфраструктура за водоснабдување. Претходно, цените на водните услуги 

беа регулирани со „Законот за снабдување со вода за пиење и одведување и третман 

на урбани отпадни води“ и методологијата заснована на тој закон; имплементацијата на 
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законските одредби и методологија покажа дека цените за водните услуги честопати се 

премногу ниски и не се во согласност со пропишаната методологија, и тоа е од причина 

што методологијата не беше обврзувачка за утврдување на цените на водата и не 

постоеше конкретен субјект кој би вршел контрола на правилното определување на 

цената за водоводната услуга. Претходната правна основа беше нејасна, барањата за 

определување на цените се преклопуваа или беа конфликтни во неколку закони и 

подзаконски акти, не беше воспоставена јасна врска помеѓу активностите што треба да 

се спроведат на национално ниво и оние на општинско ниво или на ниво на јавни 

комунални претпријатија (ЈКП). Претходната методологија не беше задолжителна и не 

содржеше механизам за спроведување и надзор. Главните проблеми со кои се 

соочуваше претходниот тарифен систем беа: неприменувањето на принципот 

корисник/загадувачот плаќа и на трошоците за ресурсот, непокривање на сите трошоци 

на давателите на водни услуги, особено оние поврзани со наплатата и третман на 

отпадни води, непокривање или делумно искажување на амортизацијата поради 

проблеми во врска со проценката на основните средства во сметководствениот систем; 

честа ревизија на тарифите и користење на собраните приходи за други општински или 

потреби на јавните комунални претпријатија. Општата цел на законот е да обезбеди 

воспоставување на финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој ќе овозможи 

висок стандард на услуги по разумна цена, во согласност со целите на Националната 

стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со речните 

сливови. 

 

Законот за води се заснова на неколку принципи: 

 

Принципот „корисникот плаќа“ значи дека корисникот на водни услуги ќе плати 

за услугите за обезбедување вода и дека нивото на плаќање за добиената услуга за 

вода ќе се зголемува со нивото на искористена вода. Принципот „загадувачот плаќа“ 

значи дека операторот/загадувачот ќе плати за услугата за отпадната вода што се 

собира и третира, и ќе плати за резултирачкото загадување на водата. Принципот за 

наплата на трошоците значи дека тарифите што се наплаќаат за водните услуги треба 

да бидат такви што ќе му овозможат на давателот на водоводни услуги континуирано 

да испорачува адекватни и финансиски одржливи водни услуги. Принципот на 

правичност значи дека цената што се плаќа за водните услуги, со текот на времето, се 

усогласува на начин што се применуваат истата тарифа и квалитет, без разлика на 

категоријата на краен потрошувач. Принципот на ефикасност значи дека давателот на 

водните услуги треба да обезбеди висококвалитетни услуги со најмали трошоци за 

крајните потрошувачи. 

 

Табела 7: Општ приказ на телата за надзор и супервизија од областа на водите врз 

основа на Законот за води 
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Оваа табела ја покажува сложеноста на инволвираните тела кои го вршат 

делокругот на активности пропишани со Законот за води. Министерството за животна 

средина и просторно планирање врши општ надзор врз законитоста на спроведувањето 

на Законот, додека Министерството за здравство и Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство вршат мошне конкретни активности во врска со 

законитоста во однос на квалитетот на водата и загадување на земјоделското земјиште 

со нитрати. 

 

Табела 8: Детален приказ на телата задолжени за надзор и супервизија од областа на 

водите врз основа на Законот за води 
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Во горната табела детално се наведени органите задолжени за инспекција, 

надзор и супервизија во областа на водите врз основа на Законот, поточно конкретните 

извршни тела за води кои вршат инспекторски работи за надзор и супервизија преку 

Министерство за животна средина и просторно планирање, Државниот инспекторат за 

животна средина со неговите државни инспектори за животна средина и водостопански 

инспектори. На места каде што нема достапни државни водостопански инспектори, 

државниот инспектор за животна средина може да врши и работи на државните 

водостопански инспектори. Министерството за здравство, преку Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат а во соработка со инспектори од Агенцијата за храна и 

ветеринарство врши тестирање на квалитетот на водата за пиење и капење. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Државниот 

инспекторат за земјоделство и државните инспектори за земјоделство соработуваат со 

инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство. Државниот инспектор за 

земјоделство врши надзор и супервизија врз загадувањето со нитрати. 

 

Мултидисциплинарниот пристап кон координацијата на инспекциските тела 

меѓусебно и од страна на Инспекцискиот совет, а со цел ефикасно спроведување на 

обврските пропишани во материјалните закони може да се види од прикажаните 

табели. Законот за води предвидува обврски за надзор над законитоста на 

спроведувањето на законот преку три посебни министерства: Министерство за 

транспорт и врски, Министерство за здравство и Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство. Во секое од овие министерства има инспекторат кој е 
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самостоен орган, со сопствен буџет и е буџетски корисник од прв ред. При вршење на 

надзор и супервизија во рамките на своите законски должности, инспекторите можат да 

дејствуваат тимски. 

Инспекција на примената на овој закон и прописите донесени врз основа на 

истиот врши Државниот инспекторат за животна средина преку водостопанските 

инспектори и државните инспектори за животна средина. Контролата на квалитетот на 

водата за капење и на водата наменета за пиење ја врши Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат, преку државните санитарни и здравствени инспектори и 

Управата за храна преку државните инспектори за храна. Инспекција на примената на 

овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон во делот на контрола на 

зоните кои се чувствителни на нитрати и на наводнувањето и одводнувањето врши 

Државниот инспекторат за земјоделство, преку државните земјоделски инспектори. За 

работите од надлежност на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, 

определени со овој закон, инспекциски надзор над примената на овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон вршат овластени инспектори за животна средина на 

општината, овластени инспектори за животна средина на град Скопје и овластени 

инспектори за животна средина на општините во градот Скопје. 

Во однос на различните овластувања за водни права, постапката секогаш се 

заснова на Законот за општа управна постапка и жалба во однос на незадоволително 

решение за одобрување на дозвола за користење вода може да се поднесе до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и работен однос во втор 

степен. (за дозволи: член 27 (6); член 33 (3); член 39 (2); член 40 (2); член 44 (5); член 

49 (7); член 51 (6); член 82 (2) Член 87 (7), член 88 (6), член 142 (8), член 176 (7), член 

178 (3), член 180 (2). 

Постапки за прекршочни санкции 

 

Постапката за прекршочни санкции се спроведува врз основа на Законот за 

општа управна постапка, Законот за животна средина, Законот за прекршоци и Законот 

за води.  

 

Членовите 243, 244, 245 имаат наслов „Прекршочни санкции за правни лица“, 

но тие содржат и санкции за физички лица, односно во сите овие членови субјект на 

прекршочни санкции се и физичките лица. Во член 243 став 5, на физичките лица им се 

наплаќа прекршочна глоба од 200 евра во денарска противвредност. За да се избегне 

забуна и правно незнаење, се препорачува ставот 5 од член 243 да се издвои во 

посебен член. Истата забелешка се однесува и на ставот 4 од член 244 и на ставот 4 од 

член 245. Оттука, општа препорака е да се смени насловот на членовите или да се 

издвојат ставовите во посебни членови за да се избегне забуна и правно незнаење. 

 

Во членот 244, став 6 како дополнителна мерка  е пропишано изрекување на 

трајна забрана за вршење определена дејност на правното лице. Истата дополнителна 

санкција во крајна линија е пропишана за прекршоци во член 245, став 6. 

 

Членот 34 од Законот за прекршоци не пропишува или дозволува ваква 

санкција за правно лице. Ова е еден вид на дополнителна казна и како таква е 

пропишана во член 96-б, став 1 (8) од Кривичниот законик на Република Северна 

Македонија. 

Прашање на правна сигурност за законодавецот е дали е неопходно да се пропишат 

казни како прекршочни санкции во Lex specialis. 
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Друго прашање на кое треба да се даде соодветен одговор е дали надлежниот 

суд може да ја изрече оваа казна како прекршочна санкција по постапка од Законот за 

прекршоци (Управен суд или Суд за прекршоци). 

 

Важно е да се нагласи дека со членот 132 од Законот за прекршоци се 

наредува: 

„(1) Законите во кои се пропишани прекршочните санкции ќе се усогласат со одредбите 

на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Законите во кои се пропишани прекршочни санкции ќе продолжат да се применуваат 

до нивното усогласување со одредбите на овој закон, но најдоцна во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.“ Оваа временска рамка е веќе 

надмината. 

 

Потребно е усогласување на посебните закони со Законот за прекршоци. Оваа 

препорака се однесува на сите закони кои се релевантни за оваа анализа, а кои 

содржат прекршочни одредби. 

 

Во Законот за прекршоци има одредба (член 49, став 2) со која се пропишува 

овластување на прекршочниот орган и на овластеното службено лице да изрече 

прекршочна санкција во висина до 250 евра во денарска противвредност за 

надлежното лице, 500 евра во денарска противвредност за одговорното лице во 

правното лице и за службеното лице, и до 1000 евра во денарска противвредност за 

правните лица. Единствен исклучок од оваа рамка е доколку тоа е веќе предвидено со 

законодавството на Европската Унија. 

Меѓутоа, ова ослободување важи само за прекршочниот орган. Тоа значи дека 

решението во членот 248 став (1) во Законот за води: „1) За прекршоците утврдени во 

членот 243 став (1) од точка 2) до точка 12, став (2), (3) и (4) од овој закон, надлежните 

инспектори од членот 229 на овој закон се должни на сторителот да му предложат 

постапка за порамнување на прекршокот со издавање на прекршочен платен налог 

пред поднесување на барање за прекршочна постапка“ повикувајќи се на ставот (8) од 

член 243 со кој се дозволува инспекторот да изрече прекршочна санкција со вредност 

која е многу поголема од она што е предвидено со член 49 од Законот за прекршоци,  

постапувајќи притоа како овластено службено лице. 

 

Во членот 248 став (1) да се пренесе решението за постапка за преговарање 

како во ставот (2), и во членот 243 став (8) да се пропише постапката за преговарање 

со овластениот орган наместо налог за плаќање издаден од инспекторот. 

 

Членот 248 став (3) од Законот за води пропишува постапката за порамнување 

да се води согласно одредбите од Законот за животна средина и Законот за 

прекршоци. 

 

Законот за животна средина во својот член 212-а предвидува дека 

порамнувањето го врши Комисијата за одлучување по прекршоци што постапува 

според својот деловник (став 7) и ја одмерува  висината на глобата според Законот за 

прекршоци.  

 

Со членот 212-а се предвидува право на жалба до Државната комисија за 

одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 

постапка.  
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„(8) Против решението на Комисијата за прекршоци со кое се изрекува 

прекршочна санкција може да се изрази жалба до Државната комисија за одлучување 

во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

 

Делот на формирање на Комсијата е уреден со членот 212-б во Законот за 

животната средина ие дополнет со општите овластувања предвидени со Законот за 

прекршоци. 

 

Во ЗЗС, член 212-б (7) е пропишано дека во Министерството за животна 

средина се води единствена евиденција, во согласност со министерот за правда, што е 

дополнителен ризик за прекршочната евиденција за изречените санкции.  

 

Законот за утврдување на цените на водните услуги14, кога станува збор за 

надзорот, инспекцијата и спроведувањето укажува на следниве задачи:  

 

Надзор, инспекција и спроведување: 

i. Надзор над примената на тарифите за водни услуги 

ii. Надзор над примената на регулаторните тарифи  

iii. Надзор над примената на тарифите за водни услуги со усогласеноста/ 

спроведувањето на деловниот план на давателот на услуги 

iv. Преглед на усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги;  

v. Увид во работењето на давателот на водни услуги за целите на 

спроведување на овој закон;  

vi. Надгледување и следење на спроведувањето на законските барања и 

донесените акти; 

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и 

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) се задолжени за надзор над 

спроведувањето и имплементацијата на ЗСВП. Регулаторната комисија за енергетика 

(РКЕ) е надлежна да го следи/ надгледува спроведувањето на одлуките за утврдување 

на тарифите за водни услуги и на регулираните тарифи за водни услуги. Давателите на 

водни услуги се должни да ги достават до РКЕ извештаите за состојбата со 

спроведувањето на тарифите за вода кои треба да бидат проценети. РКЕ поднесува 

годишен извештај до Собранието за своите активности. Државниот инспекторат за 

животна средина преку водостопански инспектори ќе проверува: 

-Дали давателот на водните услуги наплатува од крајните корисници за водните услуги 

согласно тарифите одобрени од РКЕ и дали давателот на водна услуга го поднел 

барањето за утврдување тарифа до РКЕ. Според член 20, доколку Регулаторната 

комисија утврди дека давателот на услугата целосно не ги имплементирал утврдените 

тарифи, ќе преземе задолжителен третман и ќе определи корективни мерки и рок за 

нивно спроведување. Доколку давателот не постапи по тоа, Регулаторната комисија 

може да донесе регулаторна тарифа за водни услуги. Членот 24 ѝ дава право на РКЕ 

да изврши инспекција кај давателот на услуги за вода за да се утврди дали постапил во 

согласност со обврските предвидени со овој закон. 

 
Институционална фрагментираност. Фрагментираноста помеѓу институциите 

е директна причина за многу празнини и слабости во работењето кои го попречуваат 

извршувањето на основните функции на јавното здравје. Неповрзаните 

институционални односи се рефлектираат во недостаток на координација, надзор и 

следење на различни програми и активности, како и во немањето капацитет за развој 

на стратешки политики. МЗ, ИЈЗ и ЦЈЗ не учествуваат во ниту едни процеси кои се 

                                                        
14 Види Службен весник на Република Македонија бр.07/2016 
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засновани на консензус за утврдување на националните приоритети за јавно здравје, 

со што се поткопува конзистентноста на програмата и моќта за преговарање за 

буџетот. Одлуките се носат одвоено и посебно, така што, на пример, секој ЦЈЗ користи 

свој софтвер, што го оневозможува споделувањето на податоците, а тие исто така 

набавуваат и лабораториска опрема самостојно, што доведува до преклопувања и 

неефикасност. Покрај тоа, не постојат воспоставени механизми за хоризонтална или 

вертикална техничка соработка, со што се комплицира развојот на стандардни 

оперативни процедури па дури и минимална координација на програмите за 

унапредување на здравјето. 

Административни и регулаторни бариери. Интервалот помеѓу предлагањето 

нов закон и неговото конечно усвојување и спроведување може да биде неколку 

години. Покрај тоа, секое институционално ниво има различно разбирање за тоа како 

функционираат законите во пракса, што го отежнува координирањето и 

рационализирањето на овие процеси. Оваа состојба создава сериозни проблеми во 

многу области. На пример, Законот за јавна администрација ги дефинира 

професионалните профили на сите државни службеници, но областа јавно здравје се 

развива многу побрзо отколку што се ажурираат овие дефиниции. Дополнително, 

барањата за нови кадри мора да бидат одобрени од МЗ, ФЗО и Министерството за 

финансии, а кандидатите (најчесто лекари) потоа мора да бидат обучени за 

специјалноста за јавно здравје, што може да потрае и до четири години. Потоа, дури и 

во најдобри околности, потребна е најмалку една година за да се пополни празното 

место. Отежнувачките фактори како што е слабиот интерес за специјализација во јавно 

здравје кај лекарите, одливот на мозоци и недостигот на ресурси можат уште повеќе да 

го одложат овој процес. Административните и законодавните заостанати предмети и 

работи, исто така, доведуваат до одложувања во областа на е-здравството (на пр. 

имплементација на стандардни обрасци за известување на податоци), референтни 

лаборатории (на пр. акредитација и регулативи за критериумите за квалитет) и 

здравјето на животната средина (на пр. усогласување помеѓу регулативите и 

механизмите за спроведување), меѓу другото. 

3.1.2. Наоди, идентификација на ризици и препораки  
 

 Table 9 : Наоди, идентификација на ризици и препораки  
 

 

 Наоди во Законот за животна 
средина 

Ризик  Препорака 

Н
а
о

д
 1

 

Контролните механизми во 
инспекцискиот надзор за примената  
на граѓани или на правни лица преку 
Законот за претставки и сугестии 
(член 208 (6) и член 208-а од 
Законот за животна средина) е 
предолг процес кој трае над 40 
дена.  

Активирањето на 
контролниот процес 
што го врши државниот 
инспектор мора да 
биде многу пократко 
поради ризиците за 
животната средина и 
ризиците доказите да 
станат корумпирани 
или недостапни. 
 

Препорака 1 - Да се 
намали времетраењето 
на постапката 
инспекција/ надзор во 
Законот, член 208 (а)  

Н
а
о

д
 2

 

Член 194-а. Формулацијата е 
нејасна. Не е јасно дали правилата 
за именување директор на 
Државниот инспекторат за животна 
средина се однесуваат на еден 
мандат, или нема ограничувања за 

Ако има само еден 
мандат, тогаш нема 
можност за 
аплицирање. Доколку 
нема ограничување за 
повторно именување 

Препорака 2 – Членот 
194-а треба да се 
измени за да се утврди 
со јасна одредба бројот 
на можни мандати на 
директорот на Државен 
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повторно именување. 
 

на директорот на 
Државниот инспекторат 
за животна средина, 
истото лице може да 
има неограничен број 
мандати. 
 

инспекторат за 
животна средина. 

Н
а
о

д
 3

 

Директорот на Државниот 
инспекторат за животна средина не 
мора да има лиценца како што мора 
да имаат инспекторите.  
 

На позицијата директор 
на Државниот 
инспекторат за 
животна средина 
можат да бидат лица 
без потребните 
компетенции 

Препорака 3 – 
Директор на Државниот 
инспекторат за 
животна средина треба 
да поседува соодветна 
лиценца за инспектор 
во државниот 
инспекторат или да 
добие лиценца во 
првите 2 години од 
мандатот. Со тоа ќе се 
подобри севкупната 
состојба во однос на 
дискреционите 
овластувања при 
изборот на кандидати и 
начинот на 
професионално 
раководење со 
инспекторатот 
 

Н
а
о

д
 4

 

Во Член 194, Законот за животна 
средина не ги пропишува 
потребните конкретни области на 
образование за позицијата директор 
на Државниот инспекторат за 
животна средина 
 

На позицијата директор 
на Државниот 
инспекторат за 
животна средина+ 
може да биде лице без 
соодветни 
квалификации/ 
образование. 
 

Препорака 4 – Во 
Законот за животна 
средина, член 194-б, 
да се пропише 
конкретно соодветното 
образование за 
позицијата директор на 
инспекторатите за 
животна средина како 
што се бара и за 
инспекторите. 
 

Н
а
о

д
 5

 

Нема јасни информации за бројот 
на членови, нивниот мандат и 
надоместоците за завршената 
работа на Комисијата за најдобри 
достапни техники. 
 

Собраните пари за 
Комисијата за најдобри 
достапни техники не 
може да се трошат на 
оправдан начин. 
Трошењето пари за 
Комисијата за најдобри 
достапни техники е 
дискреционо право на 
министерот за животна 
средина и просторно 
планирање. 
 

Препорака 5 - Јасно 
да се дефинираат 
условите (број, 
мандати, 
надоместоци) за 
членовите на 
Комисијата за 
најдобри достапни 
техники. Членот 104 
треба да се 
преработи во смисла 
на број на членови во 
комисијата, нивен 
правичен надоместок, 
нивен мандат итн. 
 

Н
а
о

д
 6

 Формулацијата на членот 196 е 
нејасна. Укажува дека за работно 
место инспектор за животна 
средина е потребен сертификат. Не 

Ризик од 
фалсификување на 
сертификат 
 

Препорака 11 - Да се 
измени 
формулацијата на 
член 196 (став 1), 
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се споменува диплома. Во оваа 
смисла, Законот за животна средина 
не е усогласен со Законот за 
административни службеници (член 
36 (2). Во овој член кандидатите 
треба да достават сертификати/ 
дипломи за соодветен степен на 
образование (алинеа 3).  
 

алинеа 5. 
Формулацијата „да се 
обезбеди 
сертификат“ треба да 
се избрише.  

 
 
 

 Наоди во Законот за води Ризик  Препорака  

Н
а
о

д
 7

 

Насловот на членот 243 од Законот 
за водите предизвикува забуна 
 

 

Физичките лица можат 
да бидат во незнаење 
кога го читаат Законот 

Препорака 6 - За да се 
избегне забуна, 
ставовите 4 и 5 од 
членот 243 треба да се 
издвојат во нов член 
наменет за физички 
лица. Оваа препорака е 
основана затоа што 
називот на членот 243 е 
„Прекршочни санкции за 
правни лица. 
 

Н
а
о

д
 8

7
 

Членот 244 од Законот за води е 
насловен „Прекршочни санкции за 
правни лица“. Со ставот (4) се 
пропишува такса за физичко лице 
 

Членот 244 од Законот 
за водите може да 
доведе до незнаење и 
правни последици за 
физички лица.  
 

Препорака 7 – Ставот 4 
од членот 244 од 
Законот за води треба 
да се издвои во член 
наменет за физички 
лица. Другата опција е 
промена на насловот на 
членот 

Н
а
о

д
 9

 

Со ставот 6 од членот 243 од Законот 
за води е пропишана надлежност за 
изрекување прекршочни санкции од 
надлежниот суд. Меѓутоа, со став 8 е 
пропишано дека надлежниот 
инспектор изрекува прекршочни 
санкции со издавање на прекршочен 
платен налог. 
 

Не е јасно во кој случај 
санкцијата ќе ја изрече 
судот (и кој суд е 
надлежен со оглед на 
заштитениот јавен 
интерес (дали 
управниот суд или 
одделот за прекршоци 
на кривичниот суд)) или 
инспекторот, во кој 
случај правната 
заштита ќе биде во прв 
степен по тужба против 
управниот суд. 
 

Препорака 8 - Да се 
појасни каде е 
надлежноста на 
надлежниот суд, а каде 
на надлежниот 
инспектор во член 243 
од Законот за водите. 

Н
а
о

д
 1

0
 

Ставовите 6 и 8 од член 243 од 
Законот за водите се во правен 
судир. Во ставот 6 се пропишува дека 
надлежен орган за изрекување на 
прекршочни санкции од овој член е 
„надлежен суд“. 
 

Во став 6 
формулацијата е 
нејасна бидејќи 
читателот на текстот на 
Законот не е сигурен 
дали надлежен суд е 
прекршочниот или 
управниот суд, имајќи ја 
предвид состојбата во 
Законот за прекршоци.  
 

Препорака 9 - Да се 
прецизира кој суд е 
надлежен за водење на 
постапка во случај од 
член 243 од Законот за 
водите 
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Н
а
о

д
 1

1
 

Во однос на став 7 од член 244 од 
Законот за водите, постапување по 
повторен прекршок кој е опасен по 
животот или здравјето на луѓето, 
имајќи ја предвид итноста и 
неопходноста од активноста, не е 
јасно кој и во каква постапка може 
или треба изрече санкција за 
привремена забрана за вршење 
одредена дејност пропишана во став 
1 (точки 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 19 и 
22). 
 

Можното одложување 
на постапката може да 
има влијание врз 
животот и здравјето на 
луѓето. Не е јасно кој ќе 
ја изрече оваа санкција 
поради сериозноста на 
загрозувањето на 
јавниот интерес. 
 

Препорака 10 - Ставот 
7 од членот 244 од 
Законот за водите да се 
преформулира со цел 
јасно да му се нареди 
на надлежниот орган во 
соодветна постапка да 
ја изрече санкцијата за 
привремена забрана за 
вршење на одредена 
дејност.  
 

 

   

Н
а
о

д
 1

2
 

Членовите 243, 244, 245 се 
насловени „Прекршочни санкции за 
правни лица“. Но, тие содржат и 
санкции за физички лица, односно во 
сите овие членови и физичките лица 
се предмет на прекршочни санкции. 
Во член 243 став 5, на физичките 
лица им се плаќа прекршочна глоба 
од 200 евра во денарска 
противвредност. За да се избегне 
забуна и правно незнаење, се 
препорачува став 5 од член 243 да се 
издвои во посебен член. Истиот 
коментар важи и за став 4 во член 
244 и за став 4 во член 245. 

Конфузија и правно 
незнаење  

Препорака 12 - Да се 
смени насловот на 
членовите 243, 244, 245 
или да се издвојат 
ставовите во посебни 
членови за да се 
избегне забуна и правно 
незнаење. 
 

 

3.2. НАДЗОР ВО ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

 

3.2.1. Преглед и анализа 
 

Законот за урбанистичко планирање го дефинира просторно планирање како 

интердисциплинарна активност за управување со просторната димензија на 

одржливоста на човечкото општество, ја регулира целта и начинот на користење на 

просторот, што ги одразува оптималните економски, социјални и еколошки политики за 

рамномерен просторен развој (член 2 (1) точка 37). Законот го дефинира 

урбанистичкото планирање како планирање на урбана и урбано-архитектонска 

активност за просторен развој и имплементација на просторни планови со физичко 

обликување и уредување на границите на населбите и зградите надвор од населените 

места, како и организацијата, намената, начинот на користење на просторот и 

земјиштето и начинот и условите за изградба на планираните објекти (2 (1) точка 52). 

Законот го дефинира јавниот интерес во однос на просторот опфатен со 

урбанистичките планови како уредување и хуманизација на просторот, заштита и 

унапредување на животната средина и природата, како и зачувување на природните и 

културните вредности на просторот. Понатаму, законот става приоритет на јавниот 

над приватниот интерес и дефинира дека урбанистичкото планирање задолжително 

го штити јавниот интерес што е приоритет, додека приватниот интерес е обезбеден во 

согласност со законот (5 (3)). За разбирање на приоритетите/ особеностите од јавен 

интерес, законот предвидува цели како што се 1. Рамномерен просторен развој; 2. 

Рационално уредување и користење на просторот; 3. Создавање и подобрување на 

условите за хуман живот и работа на граѓаните; 4. Надминување на урбаните бариери 
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за лицата со попреченост; 5. Одржлив просторен развој; 6. Зачувување на квалитетот и 

подобрување на животната средина и природата; 7. Справување со климатските 

промени; 8. Зачувување и заштита на недвижното културно наследство и 9. Безбедност 

од природни и технолошки непогоди и несреќи. Целите на урбанистичкото планирање 

се реализираат со примена на принципите на урбанистичкото планирање и 

уредување на просторот во процесот на подготовка, донесување и спроведување на 

урбанистичките планови, и тоа: 1. Интегрален пристап во планирањето; 2. Грижа и 

развој на регионалните особености; 3. Остварување на јавниот интерес и заштита на 

приватниот интерес; 4. Јавност во постапката за подготовка, донесување и 

спроведување на плановите; 5. Инклузивност и учество во постапката за подготовка, 

донесување и спроведување на планови; 6. Хоризонтално и вертикално усогласување 

и координација во планирањето и 7. Почитување на научно и професионално 

утврдените факти и стандарди. 

 
Табела 10: Презентација на хиерархиското усогласување на просторното и 
урбанистичкото планирање  
 

 

Агенцијата за просторно планирање подготвува Просторен план на Република 

Северна Македонија. Во горната табела е прикажано хиерархиско усогласување на 

просторното и урбанистичкото планирање. Плановите на системот на просторно и 

урбанистичко планирање се хиерархиски и хоризонтално усогласени. Просторниот план 

на Република Северна Македонија, заедно со просторните планови на регионите, 

просторните планови на подрачјата од посебен интерес и просторните планови на 

општините и градот Скопје се планови на повисоко ниво на планирање од 

урбанистичките планови. Генералните урбанистички планови се од пониско ниво на 
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планирање и тие треба да бидат во согласност со просторните планови. Деталните 

урбанистички планови се планови со пониско ниво на планирање од генералните 

урбанистички планови и треба да бидат во согласност со генералните урбанистички 

планови. Соседните планови се планови на исто ниво на планирање кои мора да бидат 

взаемно усогласени. 

 

За усогласување на урбанистичките планови од член 1015, став (1) точки 1, 3, 4 

и 5 од овој закон, со плановите од повисоко ниво на планирање, органот на државната 

управа надлежен за извршување на работите од областа на уредувањето на 

просторот, определува услови за просторно планирање (7 (1)). Законот предвидува 

Партиципативно тело формирано во и од единицата на локалната самоуправа за 

да се обезбеди поголема вклученост, учество и придонес на граѓаните, како и на 

јавноста во процесот на урбанистичко планирање, со вклучување на претставници од 

граѓанскиот и невладин сектор од локалната заедница во работата на телото (2 (1) 

точка 30). Плановите на системот за просторно и урбанистичко планирање се 

хиерархиски и хоризонтално усогласени. Просторниот план на Република Северна 

Македонија, заедно со просторните планови на регионите, просторните планови на 

подрачја од посебен интерес и просторните планови на општините и градот Скопје 

се планови кои се на повисоко ниво на планирање од урбанистичките планови, кои, пак, 

се планови на пониско ниво на планирање и тие треба да бидат во согласност со нив 

(4). Со други зборови, деталните урбанистички планови мора да бидат во согласност со 

Генералниот урбанистички план, кој исто така се однесува на сите други пониски 

типови на планови за да се усогласат со плановите од повисоко ниво, така што сите тие 

мора да бидат во согласност со Просторниот план на Република Северна Македонија. 

Ова, всушност, значи дека учесниците во телото може да влијаат само на 

пониските нивоа на урбанистичко планирање (акти за детално урбанистичко 

планирање) ограничени со условите на органот на државната управа кои се 

пропишани според неговите дискрециони овластувања. 

Согласно член 12, Советот на општината одлучува за буџетот на општината во 

постапка пропишана со закон и правилник. Во зависност од средствата во буџетот, 

Советот на општината донесува годишна програма за финансирање на урбанистички 

планови и одлучува за степенот и елаборатите на изработка на Генералниот 

урбанистички план. Ова се однесува и на деталните урбанистички планови. Не постои 

јасна насока за градоначалникот околу тоа дали генералниот урбанистички план ќе 

биде изработен во форма и содржина како Урбанистички план, и сето тоа зависи од 

сумата на пари која е на располагање во општинскиот буџет и е наменета за оваа 

активност. Предлагаме законодавецот да одреди релевантен процент за изработка на 

урбанистички планови во однос на стандардната временска рамка за комплетирање на 

спроведувањето на деталните урбанистички планови. 

Изработката на урбанистичкото планирање е финансирана од локалната 

самоуправа и државниот буџет. Таа, исто така, може да биде иницирана и 

                                                        
15 Член 10  
(1) Во зависност од опфатот на урбанистичкото планирање, како и од тоа дали предметот на планирањето е 
од државно или од локално значење, се донесуваат следниве урбанистички планови: 1. Генерален 
урбанистички план; 2. Детален урбанистички план; 3. Урбанистички план за село; 4. Урбанистички план за вон 
населено место и 5. Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење. 
(2) Урбанистичките планови од ставот (1) точки 1, 2, 3 и 4 на овој член се планови од локално значење, а 
урбанистичкиот план од ставот (1) точка 5 од овој член е план од државно значење. 
Урбанистичкиот план е на сила до донесување на нов урбанистички план (23 (1)). Планираниот период за 1, 
3, 4 и 5 е 10 години, и 5 години за 2. Одлуката за донесување нови или измени на постојните се донесува во 
период од 36 или 18 месеци пред истекот на планираниот период. Постапката за изработка и донесување на 
плановите е 36 месеци за 1, 3, 4, 5 и 18 месеци за 2. Исклучок е 1 (ГУП) за Град Скопје за кој се предвидени 
48 месеци. 
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финансирана од приватни лица (правни и физички лица) доколку им е потребно/ ако 

мора да го направат тоа. Применливи се за типовите 1, 2, 3, 4. Ако надлежните органи 

имаат обврска пропишана со овој закон да издадат одлуки и други акти во процесот на 

подготовка и донесување на урбанистички планови, а истите не ги издадат во 

утврдените рокови, тогаш ќе се смета дека решението, одлуката или актот е издадено и 

дека може да продолжи процесот на подготовка и донесување на урбанистичкиот план. 

Штетите што или можат да произлезат од непочитување на нивната обврска се на 

товар на пасивната власт/и (25) (односно 42). 

Инспекциски надзор, надзор и супервизија за целите на почитување на 

законитоста и почитување на обврските пропишани во Законот за урбанизам вршат 

државните урбанистички инспектори вработени во Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам. 

Во однос на надзорот, Законот за урбанистичко планирање укажува на 
следново: 
 

Во Делот 7, членот 82 укажува дека надзор над спроведувањето на одредбите 

од овој закон и прописите донесени врз основа на него, го врши органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот. Овој 

член е поврзан со Законот за инспекциски надзор. Надзорот на примената на Законот е 

право и обврска на ресорното Министерство, во овој случај Министерство за транспорт 

и врски (член 82). Овој закон е поврзан и со следниве закони: Закон за основање на 

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 

прекршочната постапка/ независно; Закон за државниот 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 втор степен/ 

независно. 

Условите да се биде државен урбанистички инспектор се дефинирани во член 

83. Овој член ги опишува и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и 

државниот урбанистички инспектор. Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам е во состав на Министерството за транспорт и врски (МТВ). Следните 

членови, особено членот 85 (1), укажуваат дека инспекцијата за изготвувањето, 

донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови се врши по службена 

должност, врз основа на увидот и планот за работа на инспекторатот или врз основа на 

предлог за инспекциски надзор поднесен од државен орган, општина, општина во 

градот Скопје и градот Скопје, како и од секое заинтересирано правно и физичко лице. 

(5) Непостапувањето по решението на инспекторот од ставот (3) на овој член се 

смета за сериозна повреда на службената должност на одговорното лице на 

субјектот од ставот (2) на овој член, а инспекторот е должен правното лице и 

одговорното лице, да ги обврзе да го извршат решението со изрекување глоба во износ 

од 300 евра во денарска противвредност за одговорното лице од одговорното лице во 

правното лице, и 1.000 евра во денарска противвредност за правното лице. (6) Доколку 

решението од ставот (3) стане конечно, а инспекцијата утврди дека одредбите од овој 

закон се прекршени со дело кое со закон се квалификува како кривично дело или 

прекршок, инспекторот е должен да поднесе кривична или прекршочна пријава кај 

надлежните органи. (3) Инспекторот прави записник и донесува решение за извршените 

инспекциски работи, со наоди, и на крајот наложува да се спроведат дејствија за 

усогласеност во одредена временска рамка. (4) Решението може да биде предмет на 

жалба во втор степен. 

 

Членот 86 се однесува на инспекцијата на спроведувањето на урбанистичките 

планови. Доколку при вршењето на инспекциски надзор на постапките за спроведување 

на урбанистичките планови од членовите 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63 од овој закон, како и 
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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. Одлуката е предмет на жалба. 

  

Членот 87 се однесува на надзорот 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 државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредување на просторот. 

 

Прекршочните одредби се содржани во делот 8 од Законот, почнувајќи од член 88 

 

Членот 89 укажува дека (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. 

Членот 91 објаснува кој е надлежен орган за водење на постапката. Надлежен 

орган и водење прекршочна постапка Член 91 (1) За прекршоци и прекршочната 

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. Овој член е во врска со Законот за прекршоци. 

 

 

3.2.2. Наоди, идентификација на ризици и препораки 
 

Табела 11: Наоди, идентификација на ризици и препораки  
 

 Наоди во Законот за 
урбанистичко планирање  

Ризици Препораки 

Н
а
о

д
 1

 

 
Член 22 
Во член 22, ставови 8 и 9, 
предвиденото време за изработка 
и донесување на урбанистички 

 
Доколку не се почитуваат 
овие временски рамки, 
не е предвидена 
одговорност. Вината 

 
Препорака 1 - 
Општините секогаш 
треба да резервираат 
процент од своите 
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планови е пропишано (во став 8) 
дека е осумнаесет месеци за 
изработка и донесување на 
детални урбанистички планови; 
триесет и шест месеци за 
изработка и донесување на 
генерални урбанистички планови, 
со исклучок од четириесет и осум 
месеци за изработка и 
донесување на генерални 
урбанистички планови на Град 
Скопје. 
 

пропишана во член 89 за 
градоначалникот и 
претседателот на 
Советот на општината не 
може да се земе предвид 
во случај на 
непочитување на 
предвидениот рок поради 
финансиските последици 
врз општинските буџети. 
 

буџети за подготовка и 
донесување на 
урбанистички планови 
за да се избегне 
пробивање на 
временскиот рок за 
оваа активност. 
 
 

  

Член 23 
Во член 23 има слабост во 
постапката за суспендирање на 
урбанистичките планови. 
 

 
Во став 6 постои ризик во 
Законот во врска со 
побараното мислење од 
министерот, доколку 
министерот даде 
негативно мислење. 
Нема процедура 
градоначалникот на 
општината да го 
оспорува негативното 
мислење на министерот. 
Тоа е така и во случај 
министерот да не даде 
никакво мислење во 
предвидениот рок, дури и 
да ја плати таксата од 
2000 евра што е 
пропишано во член 89 
(став 2, точка 5). Нема 
ефикасно решение 
доколку министерот не го 
даде мислењето 
навреме. 

 
Препорака 2 - Да се 
измени членот 23, став 
6 со право на жалба по 
негативно мислење на 
министерот. Во случај 
министерот да не 
одговори во рок од 15 
дена, да се смета дека 
мислењето е позитивно. 

Н
а
о

д
 2

 

Член 48 
Во член 48, став 2 не е наведено 
како се спроведува постапката за 
избор за селекција на правното 
лице кое ќе ја прави стручната 
ревизија за урбанистички планови 
од член 10, став 1, точки 1, 2, 3 и 
4. 
 

 
Постои слабост во 
Законот што може да 
претставува ризик за 
злоупотреба на 
дискреционото 
овластување 

 
Препорака 3 - Во член 
48, став 2 треба јасно 
да се наведе како се 
спроведува постапката 
за избор на правното 
лице кое ќе ја изврши 
стручната ревизија на 
урбанистички планови 
од член 10, став 1, точки 
1, 2, 3 и 4. 
Дополнителна 
препорака е набавката 
за оваа услуга да се 
усогласи со Законот за 
јавни набавки. 
 

 

Член 50 
Практичната примена на 
обврските кои произлегуваат од 
член 50 не е целосно 
испочитувана и покрај заканата од 
прекршочна санкција пропишана 

 
Недостаток на 
транспарентност 

 
Препорака 4 - Со цел 
да се зајакне 
транспарентноста во 
изработката на 
урбанистичките 
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во член 90, став 1. планови, се предлага да 
се пропише обврска на 
органот надлежен за 
постапката за изработка 
и донесување на планот 
да не продолжи со 
изработка и донесување 
доколку не се спроведе 
јавна презентација и 
јавна анкета преку 
системот на е-
урбанизам. Ова е од 
причина што во 
разговорите со 
општинските 
службеници стана јасно 
дека поголемиот дел од 
општините не се 
вклучени во системот за 
е-урбанизам, што ја 
загрозува 
транспарентноста на 
целата постапка и ја 
намалува довербата на 
граѓаните за потребите 
од урбанистички 
планови. 
 

 

Член 63 
Членот 63, ставови 5 и 6 не дава 
јасно решение за заштита на 
сопственикот на градежното 
земјиште од негативно мислење 
на Комисијата за урбанизам.  
 

 
Нема законска заштита 
за сопственикот на 
градежното земјиште да 
може да поднесе 
претставка за да го 
оспори негативното 
мислење на Комисијата 
за урбанизам. 

 
Препорака 5 - Да се 
пропише решение за 
второстепено 
разгледување на 
оправданоста во случај 
на донесување на 
негативна одлука. Тоа 
може да го направи 
Агенцијата за просторно 
планирање. 
 

 

Член 81 
Членот 81 не е усогласен со 
Законот за јавни набавки 
 

 
Ризик од злоупотреба на 
дискреционите права при 
пропишување на 
тарифите за надоместок 
на правните лица за 
изработка на 
урбанистички планови и 
селекција на субјекти кои 
изработуваат 
урбанистички планови. 

 
Препорака 6 - Силно се 
поддржуваат 
активностите на 
Министерството за 
транспорт во насока на 
усогласување на членот 
81 со Законот за јавни 
набавки преку законски 
измени на текстот на 
членот. Ова 
усогласување помага да 
се избегне ризикот од 
злоупотреба на 
дискреционите права за 
селекција на субјекти 
кои нудат услуги за 
изработка на 
урбанистички планови. 
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Член 85 
Во членот 85, ставот 4 не 
наведува каде треба да се 
поднесе приговор. Приговорот 
против решение на инспекторот 
донесено во управна постапка 
може да се поднесе до Државната 
комисија за одлучување во втор 
степен од областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка или до 
Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор 
степен. 
 

 
Главниот ризик е дека 
временската рамка за 
поднесување жалба 
може да не се почитува 
без вина на странките. 

 
Препорака 7 - Јасно да 
се наведе името на 
овластеното тело кое 
одлучува во втор 
степен. 

 

Член 85 
Во член 85, став 5 инспекторот се 
задолжува да изрече мандатна 
казна од 300 евра во денарска 
противвредност за овластеното 
лице и 1000 евра во денарска 
противвредност за правното лице. 
Инспекторите не смеат да 
изрекуваат казни туку санкции за 
прекршоци. 

Казните може да се 
изрекуваат само со 
пресуда донесена во 
судска постапка и овој 
член тоа не го зема 
предвид. Ова е правна 
несигурност и 
непочитување на 
законската регулатива. 
 

Препорака 8 - Во 
членот 85 зборовите 
„задолжителна казна“ 
да се променат во 
„санкција“ 

Н
а
о

д
 9

 

Член 85 (4) и член 86 
Членот 85 (4) нема јасна 
одредба за тоа кој е орган од 
втор степен за постапување по 
жалби. Како резултат на ветото 
во член 132 од Законот за 
прекршоци, формулацијата во 
85 (4) е нејасна и не се знае каде 
треба да се поднесат жалбите. 
Ова се однесува и на член 86 
(2).6 
 
 

Правна несигурност.  
Дури и ако согласно 
Законот за формирање 
на Државна комисија за 
одлучување во второ 
ниво од областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка 
таа е вистинскиот орган 
до кој треба да се 
поднесуваат жалби; не 
може да се решава по 
жалби поради ветото во 
член 132 од Законот за 
прекршоци. 
 

Препорака 9: Со цел 
дефинирање на јасни 
услови во законската 
регулатива за 
лиценцирање за 
вршење ревизија на 
урбанистички 
планови, треба да се 
измени членот 132 од 
Законот за прекршоци 
преку отстранување 
на ветото или 
именување на нов 
субјект до кого може 
да се поднесуваат 
тековни жалби. 

Н
а
о

д
 1

0
 Член 86 

Во членот 86, став 2, не е 
наведено каде треба да се 
поднесе приговорот. Приговорот 
против решението на инспекторот 
донесено во управна постапка 
може да се поднесе до Државната 
комисија за одлучување во втор 
степен од областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка или до 
Државната комисија при 
одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор 
степен. 

Главниот ризик е дека 
временската рамка за 
поднесување жалба 
може да не се почитува 
без вина на странките. 

Препорака 10 - Јасно 
да се наведе името на 
овластеното тело кое 
одлучува во втор 
степен. 
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Н
а
о

д
 1

1
 

Член 103 (3) 
Членот е нејасен. Модалитетите 
за испитување на капацитетите за 
вршење ревизија на урбанистички 
планови не се јасни поради членот 
67 (став 13) кој укажува на нејасни 
услови со формулација 
„соодветни професионални 
резултати“. 

Условите за вршење 
ревизија на 
урбанистичките планови 
не се јасно дефинирани 
во законската регулатива 
и постои простор за 
злоупотреба на 
дискреционото 
овластување во 
Комората на овластени 
архитекти и овластени 
инженери.  

Препорака 11: 
Формулацијата 
„соодветни 
професионални 
резултати“ треба да 
биде поддржана, 
мерлива и споредлива.  

Во табелата подолу е дадена поставеноста на Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам. Инспекторатот е орган на Министерството за транспорт и 

врски, со својство на правно лице, со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник 

од прва линија. Инспекторатот самостојно спроведува постапки за вработување на 

своите вработени. Со инспекторатот раководи директор кој е именуван од Владата на 

Република Северна Македонија. Согласно Законот за градење, Инспекторатот врши 

инспекциски надзор на целата територија на државата, со непосредна надлежност над 

градбите од прва категорија, и надзор/контрола над овластени градежни инспектори во 

Единиците на локалната самоуправа надлежни за градби од втора категорија. 

Инспекторатот, преку инспекторите за урбанизам, врши проверка на усогласеноста на 

урбанистичките планови со Законот за урбанистичко планирање, во смисла на 

подготовка, усвојување и имплементација 

 
Табела 12: Поставеност на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. 

 
 

 
Во горната табела е прикажан Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам во рамките на Министерството за транспорт и врски, како независен орган, 

со сопствен буџет и како корисник на буџетските средства од прв ред. 
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Директорот на Инспекторатот го именува Владата на Република Северна 

Македонија. Условите што треба да ги исполнува ова лице се утврдени во Законот за 

градење. 

Инспекторатот има урбанистички и градежни инспектори. Овие лица ги 

исполнуваат обврските утврдени со нивните материјални закони кои се определени во 

Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење. Една од надлежностите на 

Државниот инспекторат е да врши надзор над законитоста на работата на овластените 

урбанистички и градежни инспектори во единиците на локалната самоуправа и 

извршувањето на нивните обврски поврзани со надзорот. 

3.3. НАДЗОР ВО ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ  

 

3.3.1. Преглед и анализа 
 
Јавен интерес 
 

Законот за експропријација16, член 4, ја дава дефиницијата за јавен интерес:  
 

Дефиниција: Јавен интерес утврден со овој закон е уредувањето, рационалното 

користење и хуманизацијата на просторот, заштитата и унапредувањето на животната 

средина и на природата со градење на објекти и изведување на работи од значење за 

Републиката и единиците на локалната самоуправа, предвидени со актите за 

планирање на просторот. 

 

 

Дополнително, членот 5 укажува;  

 „1) Јавен интерес се утврдува за: 

- градење на објекти и изведување работи од значење за Република 

Македонија и 

- градење на објекти и изведување работи од локално значење. 

(2) Јавен интерес се утврдува и за одземање на градежно земјиште на кое 

право на користење имаат физички лица, а кое според актите за планирање 

на просторот со кои се дефинира градежна парцела е надвор од 

дефинираната градежна парцела, а кое не може да биде предмет на 

приватизација, согласно со Законот за приватизација и закуп на градежно 

земјиште во државна сопственост. “. 

  

Во членот 6 е даден прецизен список за (1) Јавен интерес од значење за 

Република Македонија. Во членот 7 се дефинира „Јавен интерес од локално значење“ 

кој утврдува заради: 

- градење на објекти и изведување на работи за потребите на општинските јавни 

служби во областа на образованието, воспитанието, спортот, науката, културата, 

здравството и социјалната заштита, 

- градење на далноводи со напонско ниво до 35КВ и трафостаници со напонско ниво до 

10 КВ, 

                                                        
16 Види Закон за експропријација, „Службен весник на Република Македонјија“ бр.95/12, 131/12, 

24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16 и „Службен Весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 122/21) 
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- градење на трамвајски пруги, 

- градење на објекти за противпожарна заштита, 

- градење на локални водоснабдителни и канализациони системи со системи за 

пречистување, 

- градење на стадиони и спортски сали со капацитет до 10.000 гледачи, 

- градење на катни гаражи и 

- градење на објекти за општа употреба и тоа: општински патишта, плоштади, јавни 

паркови, пазари, јавни паркиралишта и гробишта. 

 

Во однос на надзорот, Законот за градење укажува на следново: 
 

Законот за градење ја регулира инспекцијата во членот 128: (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). (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. 

Членот 137 се однесува на решение донесено од инспекторот и вели: (1) При 

вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите од членот 128 став (1) на овој закон 

изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и 

недостатоци во согласност со Законот на инспекциски надзор. (2) Доколку инспекторот 

при инспекцискиот надзор утврди недостатоци, а во случај кога ќе оцени дека е 

оправдано, може да донесе опомена со решение и да определи рок во кој субјектот на 

инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците 

утврдени со записник. (3) Кога утврдените неправилности и недостатоци можат да 

предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на 

луѓето или финансиска штета или штета на имот од поголема вредност, загрозување 

на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение ќе 

изрече инспекциска мерка, како што се принуда, наредба, забрана и друга мерка, 

доколку е определена со посебен закон, со што најсоодветно ќе се постигне целта на 

инспекцискиот надзор. 

 

Членовите 127 од Законот за градење ги опишуваат надзорот на инспекцијата. 

Во него се вели дека „ 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“. Членот 128 (1) 

воведува две категории инспекции, и тоа: (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). 

Во следните точки од членот 128 се прикажани задачите на инспекторите: «(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» и дополнително «(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». Овој став значи дека само правните лица кои се 

регистрирани за градежништво и кои добиле соодветни лиценци можат да вршат 

градежни работи.  

Членот 128-а укажува дека Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам има својство на правно лице со своја буџетска сметка како корисник на 
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буџетот од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување во согласност 

со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос. Во овој контекст и во 

согласност со правилата за Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, 

вработените се од Б или В (категорија на административни службеници). Во согласност 

со членот 128-б, Владата го именува и разрешува директорот (1) на инспекторатот врз 

основа на јавен оглас (2). Надлежностите се пропишани во (3). Надлежностите на 

избраното лице согласно со (3) може да бидат пониски од надлежностите на 

вработените (градежни инспектори), односно нема лиценца А или Б за да биде 

инспектор. Ова е ризик во законот кој претставува сериозен ризик за спроведувањето/ 

праксата. 

 

Членот 131 ги дефинира правата и должностите на градежниот инспектор: (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. (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. 

Членот 132 ги покажува начините и правата на работата на инспекторите и 

овластувања што тие можат да ги извршуваат. Доколку не е јасно образложено во 

управниот акт, за одредено овластување може да постои ризик во однос на 

дискреционото овластување. Членот 133 (3) се однесува на Законот за заштита на 

културното наследство, како и членот 134 (3). За овие два члена, потребата за 

одобрување нема временски ограничувања во кои треба да биде известен органот на 

државната управа надлежен за вршење на активностите од областа на културата. 

Членот 137 (3) пропишува дека „Кога утврдените неправилности и недостатоци 

можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и 

здравјето на луѓето или финансиска штета или оштетување на имот од поголема 

вредност, загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, 

инспекторот со одлука ќе изрече инспекциска мерка, како што е наплата, наредба, 

забрана и друга мерка, доколку е определено со посебен закон, со што најсоодветно ќе 

се постигне целта на инспекцијата». Во овој член, инспекторот може директно да 

изрече инспекторска мерка во согласност со другите закони. Членот 137 (4) укажува 

дека „Против решението на инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, може да 

се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот 

орган за одлучување во втор степен». Ова е содржани во Законот за основање државна 

комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 

прекршочната постапка. Членот 137 (4) укажува дека „против решението на 

инспекторите од членот 128 став (1) на овој закон, може да се поднесе жалба во рок од 

15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во 

втор степен“. Инспекторите можат да наложат различни решенија за пријавениот 

проблем/и со нивната одлука/и. Правно упатство за право на жалба како правен лек. 

Жалбата мора да се поднесе до гореспоменатата второстепена комисија. 

Членот 145 (1) укажува дека „ 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'. Во оваа ситуација, доколку локалната самоуправа 
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нема овластен градежен инспектор, градежните инспектори (може да) ги извршуваат 

неговите должности. Сепак, даноците што се реализираат со одобренија за градење 

одат во државниот буџет наместо да останат за потребите на локалната самоуправа. 

Членот 146 дели дека (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 ако констатираат дека управните 

актите се издадени спротивно на овој закон, тие се должни да поднесат писмен предлог 

за поништување на тие административни акти заедно со извештај за констатираната 

состојба до органот што ги донел тие акти. (2) Надлежниот орган што 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. Ова е во согласност со Законот за општа управна постапка. 

Членот 149 предвидува дека „(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»; Ова е поврзано со 

Државниот управен инспекторат и Законот за административна инспекција.  

 

Во врска со прекршочните одредби, Законот за градење го вели следново: 

 

Членот 150 (1) (3) проектирањето, ревизијата, изградбата и надзорот над 

изградбата на објектите од прва категорија од членот 57 на овој закон, му ги доверува 

на лице кое не ги исполнува условите согласно со овој закон за вршење таа дејност 

(член 13 став (2)). Членот 151 укажува и на објекти од категорија (со повикување на 

член 57). Членот 163-б укажува дека „(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  (во моментов тоа е министерот за транспорт). (2) Против одлуката на 

Комисијата од ставот (1) на овој член, може да се поведе постапка пред надлежен 

орган согласно Законот за прекршоци. Надлежен орган во ставот (2) е Државната 

комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и 

прекршочната постапка“. 

 

Во врска со прекршоците, членот 68 од Законот за прекршоци укажува на 

суспензивно дејствие: „(4) жалбата од ставот (1) на овој член го одлага извршувањето 

на решението, освен кога жалбата ја поднесува странец. (6) Тужбата од ставот (5) на 

овој член го одлага извршувањето на решението“. Последица е тоа што Законот за 

прекршоци бара во членот 132 сите поврзани закони да мора да бидат усогласени со 

одредбите од овој закон. Во меѓувреме, додека не се направи таквото усогласување, ќе 

има конфликт во законската рамка. 

 

Жалбата и тужбата го одлагаат извршувањето на решението во 

прекршочна постапка. Меѓутоа, во членот 137 (5) се наведува дека поднесената 

жалбата не го одлага извршувањето. Членот 131 (1) предвидува дека „жалба против 

прекршочните одлуки донесени од прекршочниот орган може да се поднесе до 

Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 

и прекршочната постапка до 31 декември 2020 година. Ова не е јасна одредбата до кој 
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орган може да се поднесат жалбите по прекршочните одлуки донесени од 

инспекторите. Причините се големиот број на заостанати прекршочни предмети. Членот 

131 (2) укажува дека веќе започнатите жалбени постапки пред Државната комисија за 

одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 

постапка, кои нема да завршат во рокот од ставот (1) на овој член, ќе бидат предадени 

и ќе продолжат пред Управниот суд. 
 

3.3.2. Наоди и идентификација на ризици  
 
 
Табела 13: Наоди, идентификација на ризици и препораки  
 

 Наоди  Ризик  Препорака 

Н
а
о

д
 1

 

Член 13-б 
Со ставот (5) се дозволува 
постапка само со еден понудувач.  
Во евентуален судски спор, 
слабите договори може да 
наметнат значително 
оптоварување на државниот буџет. 
Тие мора да содржат клаузули за 
управување со ризик за случаи кога 
општината менува некои параметри 
на зградата или земјиштето преку 
со имплементација или промени во 
ГУП или ДУП. 
 

 
 
Корупција, злоупотреба 
на дискреционо право 
 

 
Препорака 1 
Членот 13-б да се 
преформулира да се 
усогласи со Законот за 
јавни набавки 
 

Н
а
о

д
 2

 

Член 128-б 
Надлежностите на лицето избрано 
за директор на Државниот 
инспекторат за градежништво и 
урбанизам согласно (3) може да 
бидат помали од надлежностите на 
вработените (градежните 
инспектори), односно нема лиценца 
А или Б за инспектор.  
Не се бара директорот на 
Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам да има 
лиценца за инспектор  

На местото директор на 
Државниот инспекторат 
за градежништво и 
урбанизам можат да се 
именуваат лица без 
компетенции 
 

Препорака 2: 
Директорот на 
Државниот инспекторат 
за градежништво и 
урбанизам треба да има 
соодветна лиценца за 
инспектор во Државниот 
инспекторат или да 
добие соодветна 
лиценца во една од 
првите 2 години од 
мандатот. Со тоа ќе се 
подобри севкупната 
состојба во однос на 
дискреционите 
овластувања при 
изборот на кандидати и 
начинот на 
професионално 
раководење со 
Инспекторатот. 
 

Н
а
о

д
 3

 

Член 128-б 
Не е наведено времетраењето на 
мандатот за директор на 
Инспекторатот за градежништво.  
 

Неограниченото 
времетраење на 
мандатот на 
директорот на 
Инспекторатот за 
градежништво отвора 
можност за 
неограничен број 
години на таа позиција. 

Препорака 3: Во 
законската регулатива 
јасно да се дефинира 
времетраењето на 
мандатот за директор на 
Инспекторатот за 
градежништво и бројот 
на мандати. 
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Н
а
о

д
 4

 

Член 132 
Формулацијата на членот 132, став 
3 е премногу нејасна во делот 
„презема други работи за да се 
спречи изградбата доколку 
изградбата се изведува спротивно 
на овој закон“.  
 

Членот 132 му дава 
неограничени 
дискрециони 
овластувања на 
државниот инспектор 
за градежништво и на 
овластениот инспектор 
за градежништво, и 
придонесува за правна 
несигурност. 
 

Препорака 4-а: Во 
законската регулатива 
јасно да се утврдат 
границите на опсегот на 
дискреционото 
овластување на 
државниот градежен 
инспектор и на 
„овластениот градежен 
инспектор“ во однос на 
делот што се однесува 
на „преземање други 
работи за да се спречи 
изградбата доколку 
изградбата се изведува 
спротивно на овој закон“. 
 
Препорака 4-б: Во 
случај кога инспекторот 
одлучи да преземе други 
работи за да ја спречи 
изградбата доколку 
изградбата се изведува 
спротивно на овој закон, 
субјектите вклучени во 
изградбата мора да 
имаат право на брз 
суспензивен правен лек. 
 

Н
а
о

д
 5

 

Член 133 (2) 
Формулацијата е премногу нејасна. 
Не постои рамка за дискреционо 
овластување на државниот 
градежен инспектор и на 
овластениот градежен инспектор 
 

Постои ризик од 
злоупотреба на 
дискреционите 
овластувања во однос 
на роковите што 
државниот градежен 
инспектор и 
овластениот градежен 
инспектор можат да ги 
пропишат, и 
придонесува за правна 
несигурност и 
нееднаков третман.  

Препорака 5: Да се 
определи временска 
рамка во 
законодавството за 
користење на 
дискрециони 
овластувања на 
државниот градежен 
инспектор и на 
овластениот градежен 
инспектор за секоја 
ситуација наведена во 
став 1 од член 133 од 
Законот за градење. 
 

Н
а
о

д
 6

 

Член 133 (3) 
Членот е нејасен. Нема рок во кој 
државниот градежен инспектор 
треба да го извести 
Министерството за култура дека 
издал наредба за прекин на 
изградбата кога објектот е запишан 
во Националниот регистар на 
културно наследство. 
 

Можно влошување и 
непоправливи 
оштетувања на 
објектите кои се 
запишани во 
Националниот регистар 
на културно наследство 
поради бавното 
реагирање на 
инволвираните 
субјекти. 

Препорака 6: Да се 
дефинира временска 
рамка во законската 
регулатива за 
инспекторот да го 
извести Министерството 
за култура 
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Н
а
о

д
 7

 

Член 144 (1)  
Не е предвиден рок за вршење на 
работите на државниот градежен 
инспектор задолжен од страна на 
ресорниот министер за вршење на 
работите пропишани за 
овластениот градежен инспектор.  
 

Можна злоупотреба на 
дискреционото 
овластување од 
релевантниот 
министер. Зборот 
„може“. 
 

Препорака 7-а: Да се 
избрише зборот „може“ 
во членот 144 (1). 
 
Препорака 7-б: 
Понатамошно 
врамување на 
дискреционото 
овластување на 
релевантниот министер 
за издавање 
овластувања наведени 
во член 144 и член 145 и 
во други членови за 
слични околности. 
 
Препорака 7-в: 
Државниот градежен 
инспектор треба да има 
обврска да го извести 
Инспекцискиот совет за 
датумот кога го поднел 
предлогот за издавање 
на одобрението и 
датумот кога е издадено 
одобрението за 
конкретниот случај.  

 

Член 144, член 145 
Општините можат да бидат без 
овластени градежни инспектори 
 

Без надзор и без 
супервизија 
Ризици од корупција 
 

Препорака 8: 
Државните овластени 
органи треба да имаат 
обврска да го 
информираат 
Инспекцискиот совет за 
случаите кога општините 
немаат вработен 
овластен градежен 
инспектор за да се 
избегне евентуална 
злоупотреба на 
дискреционото 
овластување од страна 
на градоначалниците. 
Инспекциите треба да 
бидат независни од 
политичко мешање, но 
во исто време 
инспекторите треба да 
бидат одговорни пред 
министрите. Со оваа 
препорака целта е да се 
намалат ризиците од 
корупција и да се 
релаксира инспекцијата 
од политичко мешање 
поради потребата од 
нивна отчетност пред 
надлежниот министер.  
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3.1. НАДЗОР ВО ПРАВНА РАМКА ПОВРЗАНА СО ВРАБОТУВАЊЕТО 

(ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВСТВО, 
КУЛТУРА) 

3.1.1. Преглед и анализа 
 

Опсегот на надлежности на трудовите инспекторати се наоѓа на пресекот 

помеѓу законодавството, технологијата и политичката, социјална и економска реалност. 

Таа сега значително се смета за повеќедимензионална активност која се развива во 

контекст кој може да биде од политичка, економска, културна, социјална, техничка, 

медицинска и правна природа. Во оваа смисла, трудовиот инспекторат се соочува со 

комплексни предизвици, така што е неопходно да се постигне рамнотежа помеѓу 

традиционалните барања за заштита на здравјето и безбедноста и барањата кои 

произлегуваат од економијата која постојано се менува и од променливата перцепција 

за улогата на трудовата инспекција. 

Се чини дека е од суштинско значење да се усвојат похолистички пристапи кои 

вклучуваат подобрувања на работната средина преку методи кои се насочени кон 

обезбедување на „добросостојба на работното место во најширока смисла. Овие 

пристапи ги имаат своите основи во: 

(i) Барањата утврдени во важечките конвенции на МОТ, особено Конвенцијата бр. 81 

која се однесува на инспекцијата на трудот; 

(ii) Рамковната директива и нејзините поврзани директиви кои се фокусираат на 

системот за управување со здравјето и безбедноста; 

(iii) Целите поставени во коминикето „Прилагодување на промените во работата и 

општеството: нова стратегија на заедницата за здравје и безбедност 2002-2006 година“, 

чија цел е постојано да ја подобрува добросостојбата на работното место; 

(iv) „Резолуција за улогата на SLIC во рамките на новата стратегија на Заедница за 

здравје и безбедност при работа 2002-2006 година“, CHRIT, Билунд, Данска, 5-6 

ноември 2002 година; 

(v) Европската социјална повелба (ревидирана), Стразбур, 3 мај 1996 година. 

 

Законската основа за опсегот на надлежности на трудовиот инспекторат во ЕУ 

се наоѓа во рамковната директива која ја дефинира општата примена на правото на 

Заедницата во областа на здравјето и безбедноста. Директивата се однесува 

практично на сите сектори. CHRIT пред сè се стреми кон правилна и единствена 

имплементација и усогласеност во заедницата на директивите, а овие заеднички 

принципи му помагаат во таа насока. Рамковната директива не се однесува на 

независните ниту на ризиците за јавноста што ги претставуваат градежните активности. 

Меѓутоа, во некои земји членки, овие два сектора сепак се дел од главната задача на 

трудовиот инспекторат. Од трудовите инспектори, исто така, може да се бара да вршат 

други и функции кои не спаѓаат во опсегот на рамковната директива (на пример, задачи 

поврзани со животната средина или уредување на индустриските односи). Рамковната 

директива има секторски опсег што го надминува опсегот на Конвенцијата бр. 81 на 

МОТ за трудова инспекција и нејзините сродни препораки. Ова, од друга страна, има 

поширок тематски опсег. 

Конвенцијата 81 на МОТ има структурен концепт кој се однесува на „централни“ 

или „надлежни“ органи кои се задолжени за следење на законските одредби и на 

оперативните политики и за спроведување на планирањето, следењето и собирањето 

информации. Затоа, разликата помеѓу трудовиот инспекторат и централната власт во 
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многу случаи е од вештачка природа. Во места каде што оваа ревидирана декларација 

за заеднички принципи се однесува на трудовиот инспекторат (ИТ), за истата се смета 

дека ја исполнува улогата на „централен орган“ во смисла на значењето на МОТ и е во 

согласност со условите предвидени за федералните системи. 

 

Трудови инспекторати во земјите членки на ЕУ 

 

Земјите членки на ЕУ се задолжени за спроведувањето и имплементација на 

законодавството на Заедницата кое се однесува на здравје и безбедност при работа. 

Важно е тие да работат заеднички со цел да развијат кохерентни пристапи во рамките 

на Заедницата за да може функцијата на инспекцијата на трудот да се спроведува 

ефективно имајќи ги предвид заедничките принципи. Затоа, од суштинско значење е 

земјите членки на ЕУ да преземат мерки кои се насочени кон: (i) гарантирање на 

правилното транспонирање на правото на Заедницата во националното законодавство; 

(ii) развивање на националните стратегии за здравје и безбедност при работа преку 

сеопфатен пристап кон условите за работа, конкретно специфицирајќи што сака да 

постигне земјата членка и во кој период. Стратегиите треба да бидат транспарентни кон 

социјалните партнери и да ја земаат предвид стратегијата на Заедницата, како и 

очекувањата, потребите и приоритетите на национално и локално ниво; (iii) одржување 

или развивање институции и механизми одговорни за спроведување на правото на ЕУ, 

кои, во некои случаи, може да вклучуваат и специјализирани служби за поддршка, 

полициски сили и законодавни и правни системи од кои зависат трудовите 

инспекторати за да можат ефективно и ефикасно да ги остваруваат своите 

надлежности. Овие институции треба да имаат доволно ресурси за извршување на 

нивните задачи во согласност со националните и регионалните стратегии; (iv) 

воспоставување ефективни односи меѓу министерствата, организациите и 

институциите кои се директно или индиректно засегнати со здравјето и безбедноста 

при работа со цел да се усогласат стратегиите, да се споделат знаењата и да се 

координираат активностите; (v) воспоставување ефективни односи со социјалните 

партнери за да се искористи нивната експертиза, да се земат предвид приоритетите и 

да се гарантира нивната поддршка; (vi) собирање, составување, анализирање и 

објавување информации за здравјето и безбедноста на ниво на целата држава, 

региони, дејности и, доколку е потребно, на ниво на фирма и работно место; (vii) да ги 

охрабрат работодавачите и работниците да преземат позитивна акција за да усвојат 

повисоки стандарди за здравје и безбедност при работа и да им обезбедат на 

работодавачите и работниците соодветни информации и совети за да им помогнат во 

спроведувањето на законодавството. 

 

Клучни принципи поврзани со трудовите инспекторати во ЕУ 

 

Клучните принципи кои треба да важат во сите земји членки на ЕУ се 

фокусираат на имплементацијата и спроведувањето на правото на ЕУ. Тие го 

потврдуваат ставот на Советот и на Комисијата „дека ефективната примена на правото 

на Заедницата е неопходен услов за подобрување на квалитетот на работната 

средина“. Со цел да се обезбеди имплементација и ефективно спроведување на 

оперативно ниво, трудовите инспекции мора да го обезбедат следново: 

Надлежности и независност на трудовите инспектори 

(i) Подготвување годишни планови за работа во кои се утврдуваат приоритетните 

области на дејствување за годината и се содржат детални информации за 

инспекциските програми и други информации кои се неопходни за извршување на овие 

планови; 
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 (ii) Воспоставување системи за следење на остварениот напредок преку извештај до 

годишниот план и определување на податоците кои се потребни за утврдување на 

годишниот извештај на SLIC; 

(iii) Да се обезбеди дека функцијата инспектор е достапна и за мажите и за жените; да 

се обезбеди дека инспекторите ги имаат потребните соодветни квалификувации, ја 

имаат потребната компетентност да ги спроведуваат своите надлежности и да 

добиваат обука, инструкции и информации кои им се неопходни за правилно 

извршување на нивните задачи; 

(iv) Да им се гарантира на инспекторите можност да добијат специјализирана, техничка, 

научна, правна, методолошка и друга поддршка за да им се помогне во извршувањето 

на нивните задачи; 

(v) Да се обезбеди независност на инспекторите од надворешни влијанија, 

непристрасност во однос на компаниите или организациите што се предмет на 

инспекција и да се обезбеди дека тие не преземаат други задачи што може да значат 

мешање во нивните примарни надлежности; 

(vi) Да се обезбеди дека инспекторите имаат соодветни канцелариски и транспортни 

можности и дека добиваат надомест за трошоците кои биле направени во 

извршувањето на нивните задачи; 

 

Овластувања на инспекторите 

(vii) Да се  обезбеди дека инспекторите ги имаат потребните овластувања за да можат 

добро да ги извршуваат задачите што им се доделени што, меѓу другото, значи 

овластување: 

• за влез на работното место без најава, 

• вршење инспекции и истраги на работното место, 

• да можат да им наложат на работодавачите и на вработените да им бидат 

обезбедени сите информации во врска со инспекцијата или истрагата, 

• да ги разгледуваат досиејата и извештаите за здравје и безбедност при работа; 

• да применуваат или спроведуваат санкции кога сметаат дека се потребни, 

• да наложат итен прекин на активностите во случај на сериозен ризик. Во некои земји 

членки, овој ризик мора да биде неизбежен а во други, сериозниот ризик може да се 

одложи, и тоа најчесто е во случај на латентни ефекти врз здравјето. Овие 

овластувања треба да се вршат со целосно запазување на доверливоста на 

податоците, на личните медицински и економски информации, на поплаките од 

работниците и деловните тајни. 

Насоки за инспекторите 

(viii) Во писмена форма да се определи пристапот што треба да го применуваат 

инспекторите при посета на работните места и да се наведат активностите што треба 

да се преземат во дадени ситуации (став 11 подолу); 

Интерна комуникација 

(ix) Да се обезбеди постоење на добри комуникациски врски со цел да се информираат 

и други инспектори, креатори на политики и законодавци за прашања од добри 

практики и за областите во кои е потребно подобрување, особено преку соодветни 

системски информации. 

 

На меѓународно ниво, општите принципи на трудовата инспекција се 

дефинирани во документи како што е Конвенцијата 81 на Меѓународната организација 

на трудот. Тука може да разликуваме два главни пристапи. Во првиот, кој е 



 
 

76 

 

карактеристичен за земјите од латинско говорно подрачје, како што се Франција, 

Шпанија и Португалија (но исто така е присутен, во различен степен, и во земји како 

Германија, Холандија и во балтичките земји), инспекцијата на работата е 

„генералистичка“: нејзините надлежности може да се однесуваат на социјалното и 

трудовото право, на разните аспекти на работните односи, на работните услови, како и 

на здравјето и безбедноста при работа. Со него генерално се управува од централно 

ниво и инспекторот е одговорен пред централната администрација, иако често има и 

регионални структури (на пример, организирано на регионално ниво т.е. на ниво на 

сојузни држави, како што е примерот со Германија) 

Табела 14: Надлежности на Државниот управен инспекторат и Државниот инспекторат 

за труд во Република Северна Македонија 

 
 

Државниот управен инспекторат е конституиран со Законот за управна инспекција 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/04, 22/07, 115/07, 51/11, 164/13, 

41/14, 33/15 , 156/15, 193/15, 53/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 103/21). Тој функционира како самоодржливо тело во рамките на 

Министерство за информатичко општество и администрација. Инспекторат врши 

инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за вработените во 

јавниот сектор, како и прописите донесени врз основа на овој Закон, за вработените од 

групата I - работни места на административни службеници, односно лица кои 

засновале работен однос во јавни установи, сектор за вршење работи од 

административен карактер и група II - работни места на службени лица со посебни 

овластувања, односно лица кои засновале работен однос во институции од јавниот 

сектор од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето заради вршење 

посебни овластувања. 
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За извршениот увид, констатираната фактичка состојба, констатираните и утврдени 

неправилности и недостатоци, забелешки, изјави и други релевантни факти и 

околности, инспекторот составува писмен записник, а со решение издава опомена или 

наредба и определува рок во кој субјектот предмет на инспекциски надзор е должен да 

ги отстрани неправилностите и недостатоците утврдени во записникот. 

Доколку е дозволена жалба на актот на Државниот управен инспекторат, таа може да 

се поднесе согласно законското упатство содржано во актот. 

По претставките во врска со прашањата за вработување на државните службеници и 

на јавните службеници, надлежна е Комисијата на Агенцијата за администрација која 

одлучува по приговорите и жалбите на административните службеници во втор степен. 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 

во втор степен е надлежна да одлучува за прашања од областа на работните односи 

во втор степен (кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација) и за 

прашања од областа на работните односи на државните службеници од Агенцијата за 

администрација. 

Правата и должностите од работен однос за вработените на определено време се 

уредуваат со општите прописи за вработување. Во таа смисла, Државниот инспекторат 

за труд е надлежен за инспекциските прашања поврзани со вработувањето на лицата 

во овој инспекторат. 

 

Против конечната одлука незадоволниот административен службеник може да поднесе 

тужба пред Управниот суд согласно Законот за управни спорови. 

 

За вработените во јавниот сектор во групите III и IV, надлежни за вршење инспекциски 

надзор и супервизија се конкретните инспекторати. Државниот санитарен и здравствен 

инспекторат е задолжен за вработените кои даваат јавни услуги во здравствениот 

сектор а Државниот просветен инспекторат за вработените кои даваат јавни услуги во 

секторот образование. 

 

Инспекторите во Секторот за работни односи во Државниот инспекторат за труд вршат 

инспекциски надзор од областа на трудовото законодавство. Секторот е надлежен и за 

инспекција на работодавачите во врска со спроведувањето на законите и другите 

прописи од областа на трудовото законодавство, колективните договори и договорите 

за вработување. 

Основан е согласно Законот за инспекција на труд („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 и 21/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 317/20). Станува збор за самоодржливо 

тело во рамките на Министерството за труд и социјална политика. 

Против решението на инспекторот за труд може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението. По жалбата против решението на инспекторот 

одлучува Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски 

надзор и прекршочна постапка. 

 

Против правосилното решение на инспекторот за труд, а по барање на вработен за 

одлагање на извршувањето на правосилното решение на работодавачот, за кое се 

води работен спор пред надлежен суд, не може да се поведе управен спор. 

 

Државен инспекторат за труд во Република Северна Македонија 

Државниот инспекторат за труд (ДТР) е задолжен за ефективно спроведување 

на трудовото законодавство кое има за цел да го намали бројот на нелегално 

вработени лица, да ги заштити законските права на работниците и да обезбеди 

безбедни и здрави работни услови. Директорот на ДИТ го именува Владата и тој е 
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одговорен пред Владата и министерот. Во рамките на ДТР има три сектори: еден за 

инспекција за работни односи, еден за инспекција за безбедност и здравје при работа 

(БЗР) и еден за законодавство за БЗР. Инспекцијата на Секторот за работни односи се 

занимава со спроведување на стандардите во врска со работните односи, 

вработувањето и социјалното осигурување во сите сектори на економијата, 

вклучително и рударството, јавната администрација и самовработените лица. За 

целите на ефикасно извршување на нивната работа, територијата на државата е 

поделена во 9 сектори: 

Регион Градови опфатени со регионот 

Регион 1 Скопје 

Регион 2 Куманово, Кратово, Крива Паланка, Свети Николе, 

Регион 3 Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, Пробиштип 

Регион 4 Кавадарци, Неготино, Велес 

Регион 5 Гевгелија, Струмица, Радовиш, Валандово 

Регион 6 Тетово, Гостивар 

Регион 7 Охрид, Ресен 

Регион 8 Струга, Дебар, Кичево 

Регион 9 Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод 

 

Секторот за инспекција за БЗР ја опфаќа областа на безбедност и здравје при 

работа во целиот јавен и приватен сектор, со исклучок на рударската дејност. Во 

рамките на Секторот за работни односи има три одделенија кои го опфаќаат следново: 

Регион Градови опфатени со регионот 

Регион 1 Скопје 

Регион 2 Куманово, Пробиштип, Штип, Кочани, Велес, Кавадарци, 
Неготино, Гевгелија, Струмица, Делчево, Виница 

Регион 3 Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Охрид, Ресен, 
Битола, Прилеп 

 

Секој оддел има раководител на оддел. Од вкупно 30 подрачни одделенија, 

само 16 имаат инспектори за работни односи и за БЗР, а во останатите има само 

инспектори за работни односи. Во оние подрачни одделенија каде што има само еден 

инспектор за работни односи, инспекторот ги извршува функциите за работни односи и 

за БЗР без да има поминато конкретна обука за БЗР. 

Секторот за законодавство за БЗР има само еден службеник на централно 

ниво. 

Инспекторите во регионалните одделенија (канцеларии) постапуваат со 

значителен степен на самостојност, притоа известувајќи до раководителите на 

секторите. Во подрачните канцеларии има и координатори кои се задолжени за 

комуникација со раководителите на сектори. 

Сите инспектори се усогласени со Законот за инспекциски надзор. Нивниот 

статус е регулиран како административни државни службеници т.е. група 1, категории Б 

нивоа 1 до 4 и V ниво од 1 до 4. Вработувањето на инспекторите не може да биде 

привремено. Нивното работење се оценува на годишно ниво од страна на нивниот 

непосреден претпоставен. Инспекторот може да ја загуби функцијата откако ќе добие 

негативна оценка три пати во период од пет години или во две последователни години. 

Ниту еден инспектор нема добиено негативна оценка во изминативе 5 години. 
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Сите инспектори за работни односи се правници, со минимум 3 години искуство, 

кои имаат положено стручен испит за работа во администрација. Инспекторите за БЗР 

се дипломирани инженери во една од петте технички области: машинство, градежно 

инженерство, архитектура, електротехника и технологија и заштита на трудот. Исто 

така мора да имаат најмалку 3 години работно искуство и положен стручен испит. 

Економско-социјалниот совет е релативно нова трипартитна институција, 

формирана на крајот од 1996 година. Потпишан е договор за формирање на ЕСС 

помеѓу Владата, Сојузот на синдикати и Стопанската комора, со што се промовира и 

поттикнува трипартитниот социјален дијалог на национално и на локално ниво, како и 

унапредување на бипартитниот социјален дијалог на ниво на претпријатија и 

зајакнување на капацитетите на социјалните партнери преку вклучување во сите 

активности, како една од најважните заложби на Владата на Република Северна 

Македонија. Во 2005 година се направени измени во Законот за работни односи во 

однос на функционирањето на социјалниот дијалог на бипартитно и трипартитно ниво. 

Законот пропишува правила за формирање на организација на работодавачи и 

синдикати, за колективен договор и организации на работодавачи, како и колективното 

преговарање и работни односи меѓу двете страни. Законот ја обезбедува основата за 

формирање на Економско-социјалниот совет (ЕСС). Во согласност со ЗРО, работата на 

Економско-социјалниот совет се заснова на потребата од трипартитна соработка меѓу 

Владата, синдикатите и Организацијата на работодавачи на Република Северна 

Македонија за решавање на економско-социјалните прашања. 

Економско-социјалниот совет (ЕСС) е надлежен за следново: а) дава мислења, 

подготвувања заклучоци по сопствена иницијатива или по барање од некој од 

социјалните партнери, македонската Влада во рамките на овластувањето утврдено со 

ЗРО и со во овој договор; б) предлози за ратификација и меѓународни стандарди на 

трудот во согласност со Конвенцијата на МОТ бр.144 за трипартитни консултации; в) 

спроведување и постојано следење на обврските од ратификацијата на Конвенцијата 

бр.144 на МОТ за трипартитни консултации и за други трипартитни тела; и г) 

формирање на работни тела (одбори и комисии). ЕСС ги споделува своите мислења, 

сугестии и препораки за одредени закони, принципи, национални стратегии и програми 

поврзани со економскиот и социјален интерес на работодавачите, но и на вработените, 

пред да бидат земени предвид од страна на Владата на Република Македонија, при 

што задолжителни се мислењата во однос на ЗРО, вработувањето, пензиското и 

инвалидско осигурување, здравјето и безбедност при работа. 

Во мај 2021 г. Државниот инспекторат за труд, во соработка со други партнери,. 

организираше курсеви и работилници за спречување и борба против трговијата со луѓе 

чија цел е трудова експлоатација. Трудовите инспектори прават идентификација и 

упатување на потенцијални жртви на трговија со луѓе заради трудова експлоатација, 

вклучително и родова перспектива. 

Министерството за информатичко општество и администрација преку управните 

инспектори на Државниот управен инспекторат врши надзор над спроведувањето на 

законските одредби во јавните органи; Министерството за економија има инспектори за 

рударство кои вршат надзор на безбедноста и здравјето при работа во рудниците 

согласно Законот за рударство; на Министерството за животна средина му е доверена 

радијациона заштита, во однос на која постапуваат инспектори за нуклеарна 

безбедност и инспектори за животна средина; Министерството за здравство има 

санитарни инспектори кои го спроведуваат санитарното законодавство и го штитат 

јавното здравје согласно Законот за здравствена заштита а тука се и пазарните 

инспектори. 
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Закони кои се однесуваат на организацијата и функционалниот состав 

 

• Закон за инспекција на трудот („Службен весник на РМ“ бр. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 

44/14, 33/15, 147/15 и 21/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

317/20) 

• Закон за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 

130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/ 11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 110/19, 267/20 и 151/21) 

• Закон за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/07, 136/11, 

23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 18/20) 

• Закон за административни службеници („Сл. Република Северна Македонија“ бр. 

275/19, 14/20 и 215/21) 

Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 143 /19 и 14/20)  

• Закон за вработување и работа на странци („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 217/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

163/21)  

• Закон за волонтерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/07, 161/08, 

147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21)  

• Закон за трговија „Службен весник на РМ“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 

99/09, 105/09, 115/10 , 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.77 /21 и 215/21)  

• Закон за заштита од пушење („Службен весник на РМ“ бр. 36/95, 70/03, 29/04, 37/05, 

103/08, 140/08, 35/10, 100/11, 157/13 и 51/18)  

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 147/15 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 18/20)  

 

Заштитата на работничките права и санкционирањето на работодавачите во 

Република Северна Македонија е во надлежност на Трудовиот инспекторат. Трудовиот 

инспектор со решение ќе ја прекине работата на работодавачот доколку види лице со 

кое не е заснован работен однос согласно закон и колективен договор, доколку 

работодавачот не поднел барање за задолжително социјално осигурување односно не 

платил придонеси од плата, доколку не исплатил плата, односно помала плата, за 

период од три месеци, доколку не го почитува или го крши работното време и 

распоредот на работното време и доколку не води електронска евиденција за часовите 

со полно работно време ниту за прекувремена работа. Забраната за работа не може да 

се замени со парична казна доколку трудовиот инспектор по втор пат го констатира 

истиот проблем. Трудовиот инспектор ќе поднесе барање за поведување прекршочна 

постапка доколку утврди дека работодавачот, односно лицето одговорно за 

прекршување на законот или другите одредби, колективните договори и договорот за 

вработување со кои се утврдува работниот однос, сторил прекршок. 

 

Годишниот план на Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната 

заштита за 2021 година се реализира преку месечни планови за секој инспектор 

поединечно. При утврдувањето на содржината на Годишниот план за работа на 

Секторот за 2021 година, се поаѓа од надлежностите и организацијата на Секторот кои 

се утврдени со закон и Стратешкиот план на Министерството за труд и социјална 
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политика, имајќи ги предвид приоритетите на Министерството за труд и социјална 

политика и на Владата на Република Северна Македонија 

 

 

 

3.1.2. Наоди, констатации и препораки 
 
Табела 15: Наоди, идентификација на ризици и препораки 
 

 Наоди  Ризик  Препорака 

Н
а
о

д
 1

 Поделбата меѓу вработените во 
јавниот и приватниот сектор е јасно 
наведена и регулирана со Законот 
за административни службеници и 
Законот за вработени во јавниот 
сектор. Но, во овие два закони има 
одредби кои упатуваат на Законот 
за работни односи и тоа за сите 
прашања кои не се уредени со lex 
specialis. Односите меѓу 
работодавачите и вработените во 
јавниот сектор се дополнително 
регулирани со колективни договори 
за вработените во јавниот сектор и 
со посебни секторски колективни 
договори. Вообичаено е во 
колективните договори да се 
имплементира одредено решение 
од општото трудово законодавство. 
Сепак, овие договори не се 
ажурираат толку често колку што се 
динамични промените во областа 
на јавниот сектор. 
 

 
 
Нејасни одредби 

 
Препорака 1 
Во законодавството кое 
се однесува на јавниот 
сектор, 
административните 
службеници и 
вработените во јавниот 
сектор, треба да има 
јасни одредби со кои 
членовите од „општото“ 
трудово законодавство, 
односно Законот за 
работни односи (ЗРО) ќе 
се однесуваат на 
вработените во овој 
сектор.  
 

Н
а
о

д
 2

  
Директорот на Државниот 
инспекторат за труд треба да има 
соодветно образование и 
компетентност за да стане 
лиценциран трудов инспектор во 
една од областите во однос на кои 
инспекторите на овој 
Инспекторатот треба да се 
усогласат. Во спротивно, 
директорот лесно може да нема 
знаење да управува со работата на 
вработените во Инспекторатот. 
 

 
Непрофесионален 
директор на Државниот 
инспекторат за труд 

Препорака 2 
 
Директорот на 
Државниот инспекторат 
за труд треба да има 
соодветно образование 
од правни науки или 
некоја од техничките 
области кои се потребни 
за инспектори за БЗР и 
положен испит за 
инспектор. Ако не, 
директорот треба да 
положи испит за 
инспектор во првите две 
години од неговиот 
мандат. 
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Н
а
о

д
 3

 Членот 24 од Законот за инспекција 
на трудот се однесува на 
членовите 16, 17, 18, 19 и 26, став 3 
од претходниот закон. Не е јасно 
зошто законските решенија во овие 
одредби не се утврдени како 
одредби во сегашниот закон. 

Тешко се наоѓаат 
одредбите од 
членовите 16, 17, 18, 
19 и 26, став 3 и тие 
содржат нејасни 
дискрециони права за 
инспекторите, 
Одредбата од член 26, 
став 3 од претходниот 
закон е во судир со 
членот 19 во новиот 
закон за временската 
рамка за поднесување 
жалба.  

Препорака 3 
Членот 24 треба да се 
преиспита во делот 
„освен одредбите од 
членовите 16, 17, 18, 19 
и 26, став 3“. 
Законските решенија во 
овие одредби треба да 
се утврдат како одредби 
во сегашниот закон, со 
потребното внимание за 
да се избегне судир со 
сегашната законска 
регулатива. 
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4 .  О П Ш Т И  П Р Е П О Р А К И  

 

Препорака 1: Секоја употреба на зборот „може“ во законодавството кое беше предмет 
на разгледување треба дополнително да се испита во однос на дискрециони права, па 
оттука и да се избегнува негова злоупотреба. Потребни се јасни и детални насоки за 
спроведување, со цел дискрецијата да се стави во рамка, а истовремено и да се 
промовира усогласеноста и да се обезбеди дека мерката е ефикасна – ова ќе биде 
корисно за спроведување на законодавството. 

Препорака 2: Секоја употреба на формулацијата „надлежен суд“ или „надлежен орган“ 
дополнително да се разгледа за да се избегне правна несигурност. 

Препорака 3: Законите во кои се пропишани прекршочните санкции ќе се усогласат со 
одредбите од Законот за прекршоци. Доколку е пропишана прекршочна санкција како 
во европското законодавство, ќе се наведе и соодветната Директива/ Резолуција. 

Препорака 4: Треба да се определи постоењето на Државната комисија за одлучување 
во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Законот 
за инспекторски надзор треба соодветно да се измени. 

Препорака 5: Треба да се зајакне контролата врз работата на инспекторите.  

 

Препорака 6: Комуникацијата со Инспекцискиот совет неговото информирање во врска 

со работењето на инспекторите треба да биде поефикасно во смисла на редовност и 

содржина. 

 

Препорака 7: Инспекцискиот совет треба да има капацитет да ја следи работата на 

инспекторите преку информациски систем за мониторинг (МИС) кој се заснова на 

секојдневното работење на инспекторите. 

 

Препорака 8: Информацискиот систем за мониторинг (МИС) треба да вклучува систем 

за управување со жалби. 

 

Препорака 9: Работата на инспекторите треба да биде потранспарентна и јавно 
достапна.  

Препорака 10: Воспоставување на единствен информациски систем за инспекциски 

надзор - Е-инспектор. 

 

Препорака 11: Системот на акредитираните лаборатории и другите тела вклучени во 

земање мостри што се користат за инспекциски надзор треба да се зајакне во 

финансиска и техничка смисла. 

 

Препорака 12: Самите ризици, стратегијата за управување со ризик и пристапот 

заснован на ризик да им се соопштуваат на засегнатите страни јасно и активно. 

 

Препорака 13: За јавноста треба да има достапен еден сеопфатен структуиран систем 

на инспекциски агенции и за нивните овластувања, заедно со информации што јасно ќе 

посочат кој контролира кои сектори и прашања. Ова е од суштинско значење за 

јавноста да може да бара одговорност така што би ја оспорувала работата на 

државните или општинските органи и на други субјекти преку инспекторски надзор. 
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Препорака 14: Поврзано со препораката 13, треба да има можности за доверливи, 

полуанонимни жалби во корист на јавниот интерес а против злоупотреба. Граѓаните, 

потрошувачите, работниците и другите засегнати страни треба да имаат јавно достапни 

можности за поднесување жалби против регулирани субјекти кои ќе бидат едноставни 

за користење и тие да знаат како се постапува со нив. Да се размисли за начин кој би 

се користел за мерење на нивото на задоволство така што би се мерела довербата од 

засегнатите страни воопшто, како и задоволството и довербата меѓу субјектите на 

инспекција. 

 

Препорака 15: Податоците за жалби и поплаки треба да се користат како елемент за 

проценка и подобрување на инспекциските практики во однос на професионализам, 

унапредување на усогласеноста и слично. 

 

Препорака 16: Инспекциите не треба да бидат под влијание на политичките 

приоритети бидејќи недоволните ресурси треба да се насочат на намалување на 

ризикот а не да бидат политички мотивирани за освојување гласови, што исто така 

може да доведе до обвинувања за корупција. Механизмот за намалување на ризикот од 

притисок врз инспекторите треба да биде силен и сигурен.  

 

Препорака 17: Сите инспекциски органи треба да бидат поддржани од воспоставени 

меѓусекторски стратегии кои ќе бидат имплементирани така што ќе овозможат 

поддршка на етичките одлуки, ќе спречат конфликт на интереси и ќе донесуваат 

професионални одлуки во врска со обелоденувањето тогаш кога тоа е соодветно. 
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5 .  З А К Л У Ч О К  

Овој извештај ги заокружува чекорите 1 и 2 кои се споменати во методолошкиот 

пристап. Посочените препораки и нивната имплементација се развиени во чекорот 3 

содржан во Извештајот за предлог насоки за подложување на дискреционите 

овластувања на внатрешни и надворешни ревизии и контроли (во согласност со 

Активноста 2.3.). Во оваа смисла, овој извештај и извештајот во врска со активноста 

2.3. се меѓусебно поврзани. 
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А Н Е К С И  

АНЕКС 1 - *СКРИНИНГ - МАПИРАЊЕ ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Закон за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 32 /2020) 
 

ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ ПОВРЗАН ЗАКОН ЗАБЕЛЕШКИ РИЗИК ВО ЗАКОНОТ РИЗИК ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО 

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 во општа 
административна постапка 
се зема предвид кој 
обезбедува права, обврски и 
постапки за да може 
администрацијата да ги 
извршува должностите и 
постапките за другите 
вклучени страни, 
вклучително и граѓаните.  
Закон за формирање 
државна комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од 
работен однос во втор 
степен; 

Општ вовед    

Член 5 (1) 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. 
(2) За јавниот интерес од ставот (1) на овој 
член се води грижа во сите фази од 
урбанистичкото 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. 

 Членот дава објаснување за 
тоа дека приоритет има 
„јавниот интерес“ кога 
станува збор за 
урбанистичкото планирање и 
предвидува обврска во секој 
случај да се даде приоритет 
на јавен интерес во споредба 
со приватниот интерес. 
Приватниот интерес се 
обезбедува во согласност со 
закон. 
Ова остава простор за 
толкување  
 

Ова остава простор за 
толкување  
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(4) Со урбанистичките планови се утврдува 
видот, намената, подрачјето, локацијата и 
димензиите на просторот, земјиштето и 
градбите што се од јавен интерес. 

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. 

Членот 6 се однесува на 
Законот за градење 

   

Член 7  (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, телото од стр.50 – бр.32 од 10 
февруари 20201 година, 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 урбанистичко 
планирање 
 

    

Член 10 (1) Во зависност од опфатот на урбанистичкото 
планирање, како и од тоа дали предметот на 
планирањето е од државно или од локално 
значење, се донесуваат следниве 
урбанистички планови: 1. Генерален 
урбанистички план; 2. Детален урбанистички 
план; 3. Урбанистички план за село; 4. 
Урбанистички план за вон населено место и 5. 
Урбанистички план за подрачја и градби од 
државно значење. (2) Урбанистичките планови 
од ставот (1) точки 1, 2, 3 и 4 на овој член се 
планови од локално значење, а 
урбанистичкиот план од ставот (1) точка 5 од 
овој член е план од државно значење. 

Членот 10 ја прикажува 
хиерархијата на 
урбанистички планови во која 
некои се однесуваат на 
локалната самоуправа 

   

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 

 Членот го содржи зборот 
„може“ и нуди избори во 
ставовите 1 и 2. Не содржи 
разумни упатства за тоа како 
градоначалникот ќе избере 
еден од овие избори. 
 

Нема насоки 
Дискреционо 
овластување 
 

Може да влијае на 
буџетот на органите на 
локалната самоуправа 
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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. 

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 
селото 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 дава 
структурната содржина на 
урбанистичките планови 

  

Член 20  Надлежни органи за донесување урбанистички 
планови 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.  
рбанистички план за село и 4. урбанистички 
план вон населено место. (4) Советот на 
општина со седиште во село донесува: 

Поради списокот на 
одговорни субјекти/ органи за 
донесување на урбанистички 
планови, некои од нив се 
поврзани со други закони (на 
пр. Закон за локална 
самоуправа, член 22; 26; 42; 
Закон на град Скопје, член 
10; 15) 

Овој член ја дава листата на 
субјекти/ органи одговорни за 
донесување на урбанистички 
планови 
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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. 

Член 22 1. 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 
2. урбанистички план за вон населено место. 

 89 (4) прекршочни 
надоместоци ако нема 
почитување на  
роковите во однос на 
периодот на планирање 
пропишани во членот 22 од 
овој закон; 
 

 89 (4) нејасна одредба 
Потребно е автентично 
толкување 
 

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 субјекти кои ги 
исполнуваат условите за 
вршење професионални 
дејности од областа на 
урбанистичкото планирање, 
а го усвојува Советот на 
општината, општината во 
градот Скопје и градот 
Скопје. 

  

Член 22 (6) Рок за изработка на анализата од ставот (5)   Нема одговорност 22 (9) Продолжувањето 
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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 
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. 

доколку се исполнат 
околностите во 22 (9).  
 

на периодот на 
донесување за 12 
дополнителни месеци е 
ризик за буџетот 

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 

 Плановите може да бидат 
укинати целосно или 
делумно од Советот на 
единицата на локалната 
самоуправа или може да 
бидат суспендирани целосно 
или делумно. 
89 (1) 5; (2) 5 

Обезбедена е  
одговорност за штета. 
Нема лична или 
институционална вина. 

Може да влијае на 
буџетот на органите на 
локалната самоуправа; 
или во случај 5, на 
буџетот на државата. 
Пример во пракса за 
делот на ДУП-от на 
Скопје. 
Сомнителни практики: 
приватниот интерес е 
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рок од 15 работни дена по приемот на 
стручниот елаборат и барањето за мислење. 

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. 

Повикување на  
Правилникот за урбанистичко 
планирање 
 
Устав на Македонија, Член 
112 
(2) Уставниот суд ќе укине 
или поништи друг пропис 
или општ акт, колективен 
договор, статут или програма 
на политичка партија или 
здружение доколку утврди 
дека тие не се во 
согласност со Уставот или 
законот. 
 

24 (2) 
3 Стандарди и нормативи; 
5 Начинот на утврдување 
соодветен тип на 
урбанистички план за 
селата од членот 14 на овој 
закон; 
8. начинот и предвидените, 
диспозициони, морфолошки 
и димензионални услови и 
правила за градежни 
парцели од членот 63 на овој 
закон; 
9. други професионални 
норми за примена во 
подготовката, усвојувањето и 
имплементацијата на 
урбанистички планови. 
(3) При подготовката, 
усвојувањето и 
имплементацијата на 
урбанистички планови и 
урбанистички проекти, 
задолжително е да се 
користи Правилникот за 
урбанистичко планирање. 

Правилникот може да се 
промени кога некој 
министер ќе одлучи за 
тоа, по своја волја.  

МНОГУ важен правен 
акт. 
Пропишан од 
овластениот министер 
по спроведената 
стручна дискусија. 
Стручна дискусија е 
нејасна дефиниција.  
Обратно влијание од 
дискреционите права на 
Законот (член 24) 
овластен министер  
Министерот може да 
пропишува правила по 
негово видување, кои 
без друг надзор можат 
да влијаат врз јавните и 
индивидуалните права, 
со честа промена на 
правилата или начинот 
на кој се прави изборот. 
 
Ако ништо друго, 
ризикот се 
идентификува со 
одлучувањето во 
Правилникот: 
4.1. Одредби за 
планирање со правно 
дејство Член 63 
(1) Урбанистичкиот план 
е општ акт за 
планирање,  
изградба, одржување и 
начин на користење на 
просторот со правно 
дејство на регулативата. 

Член 26 Постапка за изработка и донесување на 
Генерален урбанистички план 
 
 

 Задолжителна стручна 
ревизија според член 48 

 
 

 

Член 27 Постапка за изработка и донесување на  Задолжителна стручна   
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Детален урбанистички план  
 
 
 
 

ревизија според член 48  

Член 28 Постапка за изработка и донесување на 
Детален урбанистички план 

    

Член 29   Постапка за донесување 
урбанистички план за 
населено место 
 
Експертска комисија  
 

  

36 (3)   Техничка грешка Што ако комисијата 
утврди дека нема 
техничка грешка? 

Одлука која може да 
биде оспорена ???  

Член 38 - 5 
 
 

  Градоначалниците на 
општините формираат 
Комисија за урбанизам, 
квалификациите за 
членовите се предвидени со 
закон 
Градоначалник на 
општината, градоначалник на 
општина во Град Скопје, 
истиот (односно) 
градоначалник на општина 
Град Скопје формира 
комисија за урбанизам на 
општината, како орган кој е 
задолжен да врши стручни 
работи во постапките на 
подготовка и донесување на 
урбанистички планови. 

Дискреционо право (Ad 
hoc – по потреба) 
Нема временска рамка 
за конституирање;  
Нема постапка за избор 
на членови на 
комисијата 

Избирање членови кои 
се согласуваат со 
градоначалниците? 
 
 

Член 38 
(11) 

 Министер за транспорт и 
врски 

Се применува за УП P 5 Ад хок Избирање членови кои 
се согласуваат со 
градоначалниците? 

Член 38 
(13) 

  Општо и нејасно 
пропишано 
Финансиски надоместок за 
членовите во комисијата 

Дискреционо право Ризик од корупција; 
Ризик за буџетот на 
соодветниот основач 

Член 39 (4)   Иницијатива 
Неприфаќање на одлука на 
Комисијата за урбанизам 

Точки на сопирање во 
временската линија за 
UP 

Одлука може да биде 
оспорена ???  
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Член 44 (5)   Нејасна формулација 
Планирање програми за 
урбанистичко планирање 

 
 

 

Член 44 (7)   Одлука на градоначалникот   
 
 

 

Член 45 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 набавка за услуги (јавни 
набавки) 

 
 
Ризици 

 

Член 46   Партиципативно тело 
Важно партиципативно тело; 
обезбедува транспарентно 
учество на јавноста, надзор 
врз содржината на 
урбанистичките планови (и 
општи активности на 
општината) 
Пред стручна ревизија (член 
48) 
Нејасно: Членовите се 
пријавуваат на јавен оглас кој 
е објавен на јавно место 30 
дена. Граѓанско членство на 
доброволна основа 
На иницијатива на 
градоначалник… или 
учесниците (други засегнати 
страни) 
 
Релевантни за 44 (6) 

Дискреционо право 
Нема временска рамка 
за главните лица да 
започнат да го 
конституираат на ова 
тело 

 

47 (16) (17) 
(18) 

  Министерот одлучува за 
начинот, содржината и 
формата за согласување 

Дискреционо 
овластување (17) (18) 

Ризик по буџетот, 
корупција,  
??? 

Член 48 
 
 

Стручна ревизија за урбанистички планови 
(2) Стручната ревизија за урбанистичките 
планови од член 10 став (1) точки 1, 2, 3 и 4 ја 

Закон за јавни набавки  
 
 

стручна ревизија 
Ревизија на готов 
урбанистички план? 

Дискреционо право 
Стручната ревизија не 
се прави на нацрт или 

Преговарање меѓу 
комисијата и оној кој го 
подготвува планот 
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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. 

Задолжителна стручна 
ревизија на урбанистички 
планови 

предлог планот, само на 
извештаи и белешки, но 
нема заклучок 

 
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. 

 Стручна Расправа 
 
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 урбанистичкиот 
план, од страна на стручна комисија 
формирана од донесувачот на планот. 

 Градоначалникот формира 
стручна комисија 
 

Дискрециони права 
Нема временска рамка 
за конституирање;  
Нема постапка 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 од 1 ден 
И ако има друга 
презентација, тогаш има 
дискреционо право кај 
властите надлежни за 
постапката на 
урбанистичкиот план 
(градоначалник) 
 
 
 

Ризик во однос на  
транспарентноста  
Ризик за јавниот 
интерес 

 

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 

 Јавна анкета - став 9 - 
правни и физички лица 
опфатени со планот/ 
забелешки 

Ризик за јавниот 
интерес  
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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. 

Секој од учесниците став - 9 
– доследност на општиот 
урбанистички план и на 
белешките од јавната анкета 
- стручна јавност 
 

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 
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. 

  
24 (2) 8 Прашањето е 
детално опишано во 
Правилникот; 
 
Одлука  
Ако е негативно мислење, не 
е јасно дали барателот може 
да поднесе жалба 
Ако е позитивно мислење, не 
е јасно дали другите страни 
можат да се жалат против 
одлуката 
 
 
 

Надзор/ жалба Дискреционо 
овластување 
Одлука за мислењето 
на Комисијата за 
урбанизам, чии членови 
ги избира ДР на 
градоначалникот 

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. 
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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 изработување 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 
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. 

 Кандидатот мора да има 
положен стручен испит. 
 
Овластувањето го издава 
Комората на овластени 
архитекти и овластени 
инженери 
 
Член на комисијата не смее 
да биде професор од 
приватна високообразовна 
институција? 

На 
 
 

Дискреционо 
овластување 
Членовите се избираат 
од министерот за 
транспорт и врски  

Член 68 - 
10 
 
 
 

2. Лиценца за изработување на урбанистички 
планови 
 

 Дискреционо овластување  
Министерот ја пропишува 
потребната документација 
што 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 

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 кој има лиценца. 
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соодветната дејност, кое поседува лиценца 
согласно овој закон; 
 
2. Јавна установа за урбанизам и 
 
3. Агенција за планирање на просторот.  
 

 
АКО овластениот архитект 
може да работи само во 
трите наведени субјекти, 
тогаш како членовите на 
Комисијата за урбанизам ја 
извршуваат својата работа 
во Комисијата? 
 

Член 72 
 
 

  Јавна установа за урбанизам  
Општините,  
 

  

Член 73 
 

  Агенција за планирање на 
просторот  
Државата 

  

Член 80 
 
 

 Закон за вработување 
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. Тарифа за вредност на работи од 
урбанистичкото планирање  
(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 

 Тарифите се објавуваат во 
Службен весник. Трошоците 
се покриваат транспарентно. 
 
 

Постоењето на тарифи 
во одредбите во 
самиот Закон значи 
дека услугите не се 
предмет на Законот за 
јавни набавки, туку се 
договори склучени со 
дискреционо избрани 
страни кои ги имаат 
пропишаните 
квалификации кои 
обезбедуваат услуги. 

 



 
 

98 

 

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. 

ДЕЛ 7 НАДЗОР  
 

   

Член 82 Дел 7 - Надзор 
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 

Закон за инспекциски надзор  
Закон за формирање 
Државна комисија за 
одлучување во втор степен 
од областа на инспекциски 
надзор и прекршочна 
постапка / независно 
Закон за Државен 
инспекторат за локална 
самоуправа/ Закон за 
локална самоуправа 
Закон за формирање 
Државна комисија за 
одлучување во управна 
постапка и постапка од 
работен однос во втор 
степен/ независно 

Министерство за транспорт и 
врски / 
Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
 

  

Член 83 1. Инспекциски надзор, Државен 
инспекторат за градежништво и урбанизам 
и државен урбанистички инспектор  
Државен урбанистички сектор 
Македонски државјанин, архитект, VIIA со 
300EKTS, 5 години искуство во архитектура и 
урбанизам. 
Дали е легитимирањето пропишано од 
министерот за транспорт и врски (МТВ) 
 

 Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
е во рамките на 
Министерство за транспорт 
и врски (МТВ) 
 
 

Глоби доколку 
функционирањето на 
инспекцијата, односно 
соработката со 
урбаниот инспектор не 
е обезбедено во 
насока на активности 
кои се извршуваат/ се 
забранети во 
членовите 83, 85, 86 и 
87 од овој закон (член 
88) 
 

 

Член 84  Закон за забрана и 
спречување на 
нерегистрирана дејност 
 

Инспекторот проверува дали целните документи (сите 
урбанистички плански документи) и целните институции, 
државни органи, правни и физички лица се усогласени 
со пропишаните процедури, дали ги исполнуваат 
условите и дали ги имаат пропишаните лиценци за 
вршење работа и активности. 
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Се става акцент на почитување на членовите 9 и 42, 
дали се исполнети фазите пропишани и поврзани со 
член 22, временските рамки за УП во членот 23, 
процедурите 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; доставување одговори на 
документи и временски рамки пропишани во член 47; 
дали се исполнети временските рамки од членот 53, 
дали конверзијата од членот 54 е во пропишаните 
временски рамки, дали се исполнети процедурите за 
имплементација на плановите од членовите 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63; дали се почитува постапката за издавање 
на потврда за урбанистичка усогласеност од членот 64, 
лиценцирани и овластени вршители на стручни 
активности во изработката на урбанистички планови и 
урбанистички проекти од членовите 67, 68, 69 70, 71 и 
72; дали се следат пропишани временски рамки, 
тарифите за вредноста на активностите во член 81 и 
одредбите во поврзаните закони 

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. 

 
 
 

(3) Инспекторот прави 
записник и донесува 
решение за извршените 
инспекциски активности, со 
наоди, и евентуалните 
наложени дејствија за 
усогласеност во одредена 
временска рамка. 
(4) Решението подлежи на 
второстепена жалба. 
 

Нејасно е адресирањето 
за жалба поврзано со 
(4). 

Оваа одредба е 
специфична „од случај 
до случај“.  
Доколку има 
административна 
грешка од страна на 
инспекторот, види во 
законот поврзан во 
членот 1; ако има 
грешка во однос на 
материјалното право 
или со законот во однос 
на она што е 
предвидено во членот 
85; 
По второстепената 
постапка, жалбата може 
да продолжи со тужба 
до Управниот суд. 

Член 86 Инспекција на спроведувањето на 
урбанистичките планови 
(1) Доколку при вршењето на инспекциски 

 
 

Членовите 57, 58, 59, 60, 61, 
62 и 63 се однесуваат на 
урбанистички проект 

Нема јасна одредба за 
тоа кој е второстепен 
орган  
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надзор на 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 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 елаборација на 
плановите од тип 2, 3, 4 и 5 
како и на постапка за 
издавање потврда за 
урбанистичка усогласеност 
од член 64 
 
Важно: 
Поништување на актот кој 
има содржина спротивна 
на одредбите на овој закон 
Доколку е одредена 
грешка, обврска на 
инспекторот е да предложи 
одземање на лиценците за 
правно лице и/или 
овластувањето за физичко 
лице. 
 
Одлуката е на жалба. 

Член 87 Надзор над законитоста на работата на 
органите на општината, општините во Град 
Скопје и Град 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 
државната управа надлежен за вршење на 

 Министерство за транспорт и 
врски 
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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 
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 
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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 и 18 од овој закон, 
односно која отстапува или е спротивна на 
поблиската содржина, форма и начин на 
графичка обработка на урбанистички планови 
што е пропишана во член 19 и член 24 од овој 
закон; 
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 
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, 

Членот 24 го овластува 
министерот за транспорт и 
врски да ги постави (меѓу 
другото) правилата 
(стандарди и нормативни) 
за урбанистичко 
планирање  

Глоби од 500 до 2.000 евра 
(1) Ако плановите 
отстапуваат или се 
спротивни на поблиската 
содржина, форма и начин на 
графичка обработка 
пропишани во 19; 24 
(2) ако се спротивни на 
стандардите и 
нормативните 
 
Ставот 4 е некако ист со 
ставот 2 
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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 и  
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 се пропуштат 
роковите 
Став 1 точка 4 - за 
градоначалникот 
Став 2 точка 4 - за 
министерот 
Прекршоци на службени 
лица и одговорни лица во 
правните субјекти што 
донесуваат урбанистички 
планови Член 89 
Прекршок за носителите на 
одлуки 
Овластен од 
градоначалникот 
Не е предвидено кој ќе ги 
направи бројните анализи 

  

Член 90 3. Прекршоци на одговорни лица на други 
субјекти 
(1) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во 
денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на правните лица од членот 47 став 
(1) од овој закон, односно на Агенцијата за 
катастар на недвижностите, Агенцијата за 
просторно планирање и Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, 

 
 

Прекршок  
Агенција 
Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам - 
субјектите можат да се 
казнат со парична казна 
доколку не постапат во 
согласност со овој закон 
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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. 

Член 91 Овој член објаснува кој е надлежен  
Надлежен орган и водење на прекршочна 
постапка 
Член 91 (1) За прекршоците и прекршочната 
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 
 
Надлежен е судот (во некои 
случаи тоа е Управниот суд и 
Вишиот управен суд, а во 
одредени случаи може да 
биде и судот за прекршоци) 

   

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 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. 

 Времетраење на постапката 
Потребно е да се разгледа 

  

Член 95 (2) Урбанистичко-планските документации кои     
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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 одобрување! 
Кој ќе испитува дали тие и 
понатаму го почитуваат 
законот? 

  



 
 

106 

 

АНЕКС 2 – СКРИНИНГ – МАПИРАЊЕ ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ  

 
(„Службен весник на Република 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 ОБЈЕКТИ (член 16), РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА (член 20), УПРАВИТЕЛ 
НА ГРАДБА (член 14), ИЗВЕДУВАЧ (член 26), НАДЗОР НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ (член 34) УПРАВИТЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОБЈЕКТОТ (член 98); Извор: 
Регистар во Министерството за транспорт и врски од 2017, година достапен на интернет страницата на Министерството. 
 
ЗАКОН ЗА ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ (? 13-а); Закон за Централен регистар; Закон за инспекција/ надзор/ (член 2-а); Закон за забрана и спречување на 

вршење нерегистрирана дејност; Закон за заштита на културното наследство (член 10, член 72 (6), член 133 (3), 134 (4)); Закон за управна инспекција (член 149); 
Закон за домување (член 98); Закон за градежно земјиште (член 60); Закон за општа управна постапка; Закон за основање Државна комисија за одлучување во втор 
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 
 

СЕ ОДНЕСУВА НА Законот на Влада, член 30> <Деловник на Владата (членови 111-114), особено членот 114 >> 67-а  
Член 30(1) Владата врши надзор врз работата на министерствата и другите органи на државната управа и управни организации. 
(2) Владата има право и должност да укине или поништи пропис или друг акт на министерствата, органите на државната управа и на управните организации што 

не е во согласност со Уставот, законот или друг пропис на Собранието, односно регулатива на Владата. 
(3) Владата има други права и должности кон 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 да ги извршува функциите на Владата во однос на надзор на работата на министерствата и другите органи на државната управа, Секретаријатот за 

законодавство ги разгледува прописите донесени од министрите и директорите кои управуваат со независните органи на државната управа од аспект на нивната 
усогласеност со закон или друг пропис или акт на Собранието, и прописите и другите акти на Владата и европската легислатива, како и од гледна точка на 
единството на правниот систем и ѝ дава на Владата мислење за тоа. 
Закон за Влада, член 40 (2) Секретаријатот за законодавство ги врши работите поврзани со обезбедување конзистентност на правниот систем и давање 
стручни мислења за усогласување на предлог-законите и другите прописи со Уставот на Република Македонија, со законодавството на Европската унија 
и со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија, и дава стручни мислења за прописите на општините за 
кои тоа ќе го побара Министерството за локална самоуправа. 
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ЧЛЕН СОДРЖИНА ДРУГ ПОВРЗАН ЗАКОН ЗАБЕЛЕШКИ РИЗИК ВО 
ЗАКОНОТ 

РИЗИК ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО 

      

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 ако 
градбата има повеќе од 
5.000m2 
Во спротивно, мислењето 
се смета за позитивно и ако 
во иднина настанат штети 
поради непостапување, 
обврската за 
надоместување на штетата 
ќе биде на товар на 
субјектот што врши научно-
истражувачка 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 Министерството 
за труд и социјална политика и 
прибавена согласност од органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на културата. 

Закон за заштита на 
културното наследство; 
Закон за култура 
 

Ова значи дека некој е 
овластен да работи со 
дискреционо овластување. 
 
Министерство за труд и 
социјална политика; и 
Управа за заштита на 
културното наследство 
(КН);  
 
Надзор преку: Закон за 
заштита на културното 
наследство; (член 145 (1) 
23. Ги врши работите на 
инспекцискиот надзор над 
спроведувањето на 
прописите за заштита на 
културното наследство во 
согласност со овој закон. 
Ова укинување дека некој 
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има дискреционо 
овластување во 
работењето, мора да се 
испита во пракса. 
Инспектори за културно 
наследство (член 167 (1)) 
Инспекцијата за 
спроведување на овој закон 
и други прописи од областа 
на заштитата на културното 
наследство, со исклучок на 
инспекцијата под 
надлежност на архива, ја 
врши Управата 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 
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 правно дело, 
лице кое се стекнало со право на 
градење со решение на стечаен судија 

 (1) дефиниција за 
инвеститор 
(2) задолжителен услов за 
лиценцирано правно лице 
во градежни деловни 
потфати  
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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. 

Член 13-а  (1) Државни органи, јавни претпријатија 
и други субјекти основани од Владата на 
Република Македонија или Собранието 
на Република 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 
Македонија.  
(2) Органите 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 јавен повик по пат на 
доставување понуди. 

Закон за градежно 
земјиште 

Збор „може“, како избор 
 
Правото за пренос на 
правото за изградба 
произлегува од правото за 
трајна употреба на 
земјишниот имот на МК, по 
одобрение добиено од 
Владата.  
 
 

Зборот „може“ е 
избор, и не е 
задолжителен 
1. Фразата “со 
претходна 
согласност од 
Владата на 
Република 
Македонија во 
членот треба да се 
избрише. 
2. Ставот 2) станува 
став 3). 
Нов став 2) се 
воведува во членот 
13-а: 
Владата на 
Република Северна 
Македонија може да 
даде согласност за 
постапување на 
органите од став 1, 
по добиеното 
позитивно мислење 
од јавниот 
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 јавниот 
правобранител во согласност со 
Законот за јавен правобранител. 
Неговото позитивно мислење е 
поддршка за позитивниот резултат 
на државата во евентуалниот спор 
меѓу страните или со трета страна. 
 

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 

Закон за Државната 
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 по јавен повик 
за избор на најдобар 
понудувач ја спроведува 

Постапката не ја 
зема предвид 
употребата на 
Законот за јавни 
набавки 
 
Сопственоста се 

Ризик од корупција 
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(1) од овој закон. 
 
(4) Единствен критериум за избор на 
најповолен понудувач е висината на 
понудениот процент од бруто 
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 пренесување на 
правото на градење се склучува со 
најповолниот понудувач по претходна 
согласност на Владата на Република 
Македонија. 

Комисијата за 
спроведување на 
постапката за пренос на 
правото на градење чии 
членови се номинирани од 
органот наведен во 13-а (1) 

пренесува на 
странката која има 
право на трајна 
употреба на 
земјиштето  
 
Постапката за 
наддавање мора да 
биде согласно 
Законот за јавни 
набавки 
 
Потребна е 
идентична 
интервенција како 
во 13-а за (9) 
поради исти 
причини (доколку е 
одобрено од НВ) 
 

 Управител на градба     

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, се до добивање на 
одобрение за употреба. 

 Лиценцирано правно 
лице (лиценца од 
Министерството за 
транспорт и врски) со 
вработени кои имаат 
дозвола А и Б (издадена од 
Комора на овластени 
архитекти и инженери (член 
102 – член 126)) 

  

Член 15 Проектирање 
Лицето задолжено за проектирање е 
вработен во правното лице кое 
поседува А или Б лиценца  

 Физичко лице со А или Б 
овластување  
Лиценца за прва категорија 
(член 57 (1)) Б лиценца за 
втора категорија (А57 (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: 
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- 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 
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 
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 
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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 
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 
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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 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. 

 Формулацијата „можат“ 
како избор; можат да 
предвидат давање на 
банкарска гаранција 

Дискреционо 
овластување 
 
изменување и 
дополнување 

Барем за градби од прва 
категорија ова треба да биде 
задолжително 
Ова важи 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 

 Член 57   
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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 42   42 (4) Лиценца за странско 
правно лице  
104 (2) 2; 154 (1) 3; 
156 (1) 8; 158 (1) 4 
Проектна 
документација: член 
6 Новина 44/15> 
член 74 член 6; член 
7 Новина 278/20 

 

Член 57 1. Категоризација на градби  (1) Наведена е прва 
категорија  
(2) Наведена е втора 
категорија 
Релевантно за надзор 
Релевантно за прекршоци 

  

 3. Постапка за издавање одобрение за 
градење 

 член 59- член 67-а   

Член 59 (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 на одобрение за 
градење инвеститорот поднесува 
барање во електронска форма до 
надлежниот орган од членот 58 на овој 
закон со следнава документација: 

 Член 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 

 (1) << 150   
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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 
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 

член 68; член 150; член 151   

Член 67-а (1) Советот на општината, советот на 
општината во градот Скопје, односно 

  
Формулацијата „може” 

Дискреционо 
овластување 

Дискреционо овластување 
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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. 

 
 
Закон за Владата 

 4. Рок за изградба     

Член 68 (1) Инвеститорот е должен да ги изгради 
градбите од прва и втора категорија во 
рок не подолг од десет години, од денот 
на влегувањето во сила на одобрението 
за градба. 
(2) Како исклучок од став (1) на овој 
член за линиски инфраструктурни 
градби, за функционални делови од 
инфраструктурни градби, како и за 
инфраструктурни конструкции составени 
од неколку делови, од кои најмалку еден 
дел е линиска инфраструктура од 
членот 57 ставови (1) и ( 2) од овој 
закон, надлежниот орган може, на 
барање на инвеститорот, најдоцна три 
месеци пред истекот на периодот 
наведен во ставот (1) на овој член, да го 
продолжи рокот за завршување на 
изградбата најмногу пет години од рокот 
наведен во став ( 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) 
на овој член ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната 
управа надлежна за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот. 

(2) (3) Закон за општа 
управна постапка 

(2)> 57 (1), (2) 
 
Формулацијата „може” 

(2) по избор може 
(2) продолжување на 
временскиот период 
до 5 години 
(3) ДР 
Го овластува 
министерот за 
транспорт и врски да 
пропише како што е 
предвидено во 
ставот 

Дискреционо овластување 
(2) по избор може 
(2) продолжување на временскиот 
период до 5 години 
(3) нема конкретна постапка; 
(3) содржината на актот може да 
биде „прилагодена по желба“ кога 
е потребно 
Сите општи акти на членовите на 
извршниот орган може да бидат 
поништени од Владата (Закон за 
Владата, член 30 (2)); 
на пример: 
Доколку се одобри 
продолжувањето на рокот (на 
пример за 5 години, а Владата го 
поништи таквото продолжување 
и/или го направи 1 година и тој 
период не е доволен, заедничкото 
вложување ќе/ може да 
банкротира) 
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Член 72 (6) Во случај на оштетување на градби 
поради природни појави или поради 
воено и друго уривање, градбата, во 
зависност од степенот на оштетување, 
може да се врати во претходна состојба 
без одобрение за градба, и во 
согласност со одобрението за градба, 
односно одобрениот проект врз основа 
на која била изградена. Во случај на 
зграда регистрирана во Националниот 
регистар на културно наследство, 
потребно е да се побара одобрување во 
согласност со прописите од областа на 
заштитата на културното наследство. 

Закон за заштита на 
културното наследство 
 

Член 134 (2)   

Член 73 (1) Одобрение за градба не е потребна 
за следните згради: ставки 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, како и модуларни градби 
или група на модуларни градби чија цел 
е извршување на здравствена активност 
кои ќе се постават на локации на 
постојни здравствени институции 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 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 Македонија или од страна на 
правни лица во целосна или доминантна 
сопственост на Република Македонија 
или со средства од Европската унија 

 Дискреционо право 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 
ситуација во изградбата на 
модуларни болници, при што во 
една од нив се случи 
катастрофален пожарот кој однесе 
14 човечки животи во Тетово. 
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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, 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. 

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) >> член 58 >>   
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(3) Градилиштето мора да биде 
означено со информативна табла која 
задолжително треба да содржи име, 
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 Одржување на градежен 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 
 

Лиценцирано правно 
лице (Лиценца од 
Министерството за 
транспорт и врски)  
Управител на за тековно 
одржување и инвестиции 
Изборно за (член 57 (1); (2)) 
градби со помалку од 3 
нивоа 
 

Правен ризик 
Употребата на 
зборот може се 
смета за 
задолжителна 
Во став 2 тоа значи 
може 
Во став 3 тоа значи 
мора 

 

 
 
 Надзор  

 
    

Член 127 Надзорот над спроведувањето на овој 
закон и прописите донесени врз основа 

 (член 127- член 149) 
Инспекциски надзор 
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на овој закон, го врши органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето 
на просторот. 

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 
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 

Значи… само правните 
лица кои се регистрирани 
за градење и добиле 
соодветни 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 со закон и одлучува за 
правата и обврските за работен 
однос. 

 Правила за  
Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам 
Вработените се државни 
(јавни) административни 
службеници  

  

Член 128-б (1) 
(2) 
(3) има стекнати најмалку 300 кредити 
според ЕКТС или завршен УП/1 степен; 
(3) 4) има најмалку шест години работно 
искуство по дипломирањето, во 
соодветната област; 
 

 Владата го именува и 
разрешува директорот (1) 
на Инспекторатот врз 
основа на јавен оглас (2). 
Надлежностите се 
пропишани во (3) 
 

Надлежностите на 
избраното лице 
согласно (3) може да 
бидат помали од 
надлежностите на 
вработените 
(градежни 
инспектори), 

Ризикот во законот наметнува 
сериозни ризици во 
спроведувањето/ практиката 
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односно не поседува 
лиценца А или Б за 
да биде инспектор. 

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 Законот 
за инспекциски надзор. 

Ниско ниво на 
административни 
службеници 
Закон за инспекциски 
надзор 

Јасна дефиниција за 
соодветното ниво на 
службеник Б и/или V 
 

  

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) опција може да 
побара поддршка од МВР 
за интервенции на терен. 
Мора да се обезбеди со. 
 
38 (4), (5) 
39 (4), (5) 

  

Член 132 (1) - (6)  Начин и права како работат 
инспекторите и 
овластувања што можат да 
ги извршуваат  

 Ако не е јасно образложено во 
управниот акт за одредено 
овластување, тоа може да наметне 
ризик од ДР 

Член 133   НАРЕДБИ   
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Член 133 (3) (3) Во случај на прекинување на 
изградбата, за градба која е запишана 
во Националниот регистар на културно 
наследство градежниот инспектор, 
односно овластениот градежен 
инспектор ќе го извести органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на културата. 

Закон за заштита на 
културното наследство 
 
 
 

Национален регистар на 
културно наследство 
 

Временска рамка; 
Начин на 
информирање 
 
Зошто инспекторот; 
НАМЕСТО ТОА, 
инспекторатот или 
градоначалникот на 
единицата на 
локална самоуправа 
 
Зошто органот на 
државната управа 
надлежен за 
вршење на работите 
од областа на 
културата 
ПОДОБРО БИ 
БИЛО 
Управата за заштита 
на културното 
наследство  

 

 Отстранување на градба     

Член 134 (1) 
ставови 1-6 

(1) Градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор со 
решение ќе му нареди на инвеститорот 
отстранување на градба, односно на 
нејзин дел, ако: 

 член 59; член 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 и 133 (3) 
Потребно е 
одобрување, нема 
временски 
ограничувања за да 
се добие од 
надлежниот орган 

 

Член 134 (4) (4) Овластениот градежен инспектор 
доколку констатира дека сопственикот 

 член 97 (3)   
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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. 

Член 135 (1) 
ставови 1-7 

Градежниот инспектор, односно 
овластениот градежен инспектор со 
решение ќе му нареди на инвеститорот 
отстранување на: 

 член 73, член 79, член 80, 
член 81 
 

  

Член 135-а   Постапка 
Одлука со наредба за 
отстранување 

  

Член 135-б (2) Жалбата поднесена против 
решението од ставот (1) на овој член не 
го одлага извршувањето на решението. 

 Постапка 
Одлука со наредба за 
отстранување 
член 74 

Нема да го одложи 
извршувањето 

 

 Затворање на градилиште     

Член 136   член 134, член 135 
Затворање на градилиште 

  

 Решение на инспектор     

Член 137 (3) (3) Кога утврдените неправилности и 
недостатоци можат да предизвикаат или 
предизвикуваат непосредна опасност по 
животот и здравјето на луѓето или 
финансиска штета или штета на имот од 
поголема вредност, загрозување на 
животната средина или загрозување на 
јавниот интерес, инспекторот со 
решение ќе изрече инспекциска мерка, 
како што е наплата, налог, забрана и 
друга мерка, доколку е одредена со 
посебен закон, со која најсоодветно ќе 
се постигне целта на инспекцискиот 
надзор. 

Во овој член, 
инспекторот може 
директно да изрече 
инспекциска мерка во 
согласност 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) на овој закон, 
може да се поднесе жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението 
до надлежниот орган за одлучување во 
втор степен. 

Закон за формирање 
Државна комисија за 
одлучување во втор 
степен во областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка  

   

Член 137 (5)  (5) Жалбата поднесена против     
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решението на инспекторите од членот 
128 став (1) на 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 
определените мерки од членот 138 на 
овој закон, може да изрече забрана за 
изградба и употреба на објект со 
затворање на градилиштето. 
(обележаните зборови се укинуваат со 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
49/11) 

  Дискреционо 
овластување 
 
Формулација „може“ 
 

 

Член 139 (3)   Овој став е застарен 
бидејќи членот 138 е укинат 
од Уставниот суд во 2016 
година. 

  

Член 141   Задолжителни елементи во 
решението 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 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. 

 Тука се поставува 
прашањето што се случува 
кога локалната самоуправа 
не назначила овластен 
градежен инспектор 

Формулација „може“ Дискреционо право на министерот 
за транспорт и врски 
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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 разрешување на 
ситуацијата 
Доколку единицата за 
локална самоуправа нема 
овластен градежен 
инспектор, неговите 
должности (може да) ги 
извршува градежен 
инспектор 
Сепак, надоместоците што 
се наплаќаат од 
одобренијата за градење 
одат за државниот буџет 
наместо да останат во 
буџетот на локалната 
самоуправа  

  

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 укажување исто така 
може да биде упатено до 
Инспекцискиот совет за 
извршување на неговите 
законски обврски и 
должности од страна 
според Законот за 
инспекциски надзор, член 
18 (1) 1; 9; 12; 19; 21 како 
што е соодветно 

  

Член 145 (2)-(6)   (6)  
Исто како и 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. 
(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 

Закон за општа управна 
постапка 

Контролен механизам  
Државата >> единица на 
локалната самоуправа 
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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 
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. 

 член 57 зграда 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 за надзор 
Државата; единицата на 
локалната самоуправа 

  

Член 149 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 (член 150- член 165) 
за  
а) правно лице 
б) за раководител на 
правно лице 
в) за физичко лице 

  

Член 150 (1) - (3) 1) довери проектирање, ревизија, 
изградба и надзор над изградбата на 

 Згради од прва категорија 
член 57 
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градби од прва категорија од членот 57 
на овој закон на лице кое не ги 
исполнува условите согласно со овој 
закон за вршење на таа дејност (член 13 
став ( 2));  

ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 
1 член 13 (2); 
2 член 14 (2); 
3 временска линија за прва 
категорија член 57 во член 
68; 
4 пишани информации од 
прва категорија член 57 од 
член 67 (1); 
5 безбедносни мерки член 
82, 83  

Член 151 Згради втора категорија член 57 член 163-б (1) 
Комисија за прекршоци 

Згради од втора категорија 
член 57 
ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 
1 член 13 (2); 
2 68 (2) 3; 
3 67 (1); 
4. безбедносни мерки член 
82, 83 
 

  

Член 151-а ... ако не обезбеди обележување на 
проектираната градба на терен 

 ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 
A82 

  

Член 151-б (1) Глоба во износ од 3.000 евра во 
денарска противвредност 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 500 до 1.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член и на физичко лице - 
инвеститор. 

A163-б (1) 
Комисија за прекршоци 

ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 
Член 97-а 

  

 2. Прекршоци на правно лице за 
проектирање на објекти и на проектант 

    

Член 152 1) врши работи на проектирање без 
лиценца за проектирање (член 16 став 

 ПРИМЕНЛИВО НА a; б 
1) 6 (1); 
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(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 
прописи 

2) 42 (4); 
3) општа усогласеност 
 

Член 152-а … доколку градбата не е проектирана 
согласно со членот 11 став (1) од овој 
закон. 

 ПРИМЕНЛИВО НА 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 ако градбата не е проектирана согласно 
со членот 11 став (1) од овој закон 

 член 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 НА a; б 
1) член 23 (1); 
2) 42 (4); 
 

  

Член 154-а … за вршење на 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 НА б; в 
1) член 11 (1) 

  

Член 155 1) извршил ревизија без да има 
овластување за ревизија на проектна 
документација (член 24 став (1)); 
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. 

 ПРИМЕНЛИВО НА в 
1) член 24 (1); 
2) 20 (3) 
3) општо 

  

Член 155-а … доколку при вршењето на ревизија 
заверил проект кој не е изработен 
согласно со членот 11 став (1) од овој 

 ПРИМЕНЛИВО НА в 
1) член 11 (1) 
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закон 

 4. Прекршоци на правно лице - 
изведувач и на инженер за изведба 

    

Член 156   изведувач 
ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 

  

Член 156-а   член 57 прва категорија 
изведувач 
ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 

  

Член 156-б   член 57 втора категорија 
изведувач 
ПРИМЕНЛИВО НА a; б; в 

  

Член 156-в ако при изградба на градби не обезбеди 
докази за потеклото на градежно-
техничкиот камен, градежен песок и 
чакал (член 29 став (1) алинеја 6) 

 ПРИМЕНЛИВО НА a; б 
член 29 (1) 6 

  

Член 156-д   ПРИМЕНЛИВО НА в   

Член 156-ѓ   ПРИМЕНЛИВО НА 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 
- инвеститорот и изведувачот доколку 
продолжат со изградба на објекти од 
прва категорија од член 57 од овој Закон 
и со вршење на одредени работи во 
случаи кога е донесена одлука за 
запирање на градбата (член 133 став 
(1)) и по затворање на градилиштето 
(член 136 став (1)). 
(2) Глоба во износ од 250 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече 
за физичко лице - инвеститор, за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

член 163-б (1) 
Комисија за прекршоци 

   

Член 162-а (1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 
евра во денарска противвредност ќе се 
изрече за прекршок на правното лице - 
инвеститор и изведувач доколку 
продолжат со изградба на објекти од 
втора категорија од членот 57 на овој 
закон и со изведување на одредени 
работи во случаи кога е донесена 
одлука за запирање на градбата (член 
133 став (1)) дури и по затворањето на 
градилиштето (член 136 став (1)). 
(2) Глоба во износ од 250 евра во 

A163-б (1) 
Комисија за прекршоци 
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денарска противвредност ќе се изрече 
за физичко лице - инвеститор, за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

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 Законот за прекршоци. 

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 Комисијата за 
прекршоци 

Надлежен орган во ставот 
(2) е Државната комисија за 
одлучување во втор степен 
од областа на 
инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка 

  

Член 165 (1) За прекршоците предвидени со овој 
закон, инспекторите од членот 128 став 
(1) на овој закон, пред да поднесат 
барање за поведување прекршочна 
постапка пред надлежен суд или 
прекршочен орган, спроведуваат 
постапка за порамнување со издавање 
прекршочен платен налог согласно 
Законот за прекршоци. 

постапка за порамнување 
со издавање прекршочен 
платен налог согласно 
Законот за прекршоци. 

Надлежен суд во овој 
случај е судот за 
прекршоци. 
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АНЕКС 3 - ПРЕПОРАКИ 

 

ПРЕПОРАКИ ВО ОБЛАСТА НА ЕКОЛОГИЈАТА (ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, вклучувајќи ги ВОДИТЕ, 
УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕТО) 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

(и ЗАКОН ЗА ВОДИ) 

 

ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

 

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Препорака 1 - Да се намали времетраењето на 
постапката на инспекција/ надзор во Законот, 
член 208 (а)  

 
Препорака 1 - Општините секогаш треба да 
резервираат процент од своите буџети за 
спроведување активности и донесување на 
урбанистички планови за да се избегне 
пробивање на временскиот рок за оваа 
активност. 
 
 

 
Препорака 1 
Членот 13-б да се преформулира да се 
усогласи со Законот за јавни набавки 
 

Препорака 2 – Членот 194-а треба да се измени 
за да се определи, со јасна одредба, бројот на 
можни мандати на директорот на Државниот 
инспекторат за животна средина. 

 
Препорака 2 Да се измени членот 23, став 
6 со право на жалба по негативно мислење 
на министерот. Во случај министерот да не 
одговори во рок од 15 дена, да се смета 
дека мислењето е позитивно. 

 
Препорака 2: Директорот на Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам 
треба да има соодветна лиценца за 
инспектор во државниот инспекторат или да 
се стекне со соодветна лиценца во една од 
првите 2 години од мандатот. Со тоа ќе се 
подобри севкупната состојба во однос на 
дискреционите овластувања при изборот на 
кандидати и начинот на професионално 
раководење со инспекторатот. 
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Препорака 3 – Директор на Државниот 
инспекторат за животна средина треба да 
поседува соодветна лиценца за инспектор во 
Државниот инспекторат или да се стекне со 
лиценца во првите 2 години од мандатот. Со тоа 
ќе се подобри севкупната состојба во однос на 
дискреционите овластувања при изборот на 
кандидати и начинот на професионално 
раководење со Инспекторатот. 
 

 
Препорака 3 - Во член 48, став 2 треба 
јасно да се наведе како се спроведува 
постапката за избор за избор на правното 
лице кое ќе ја врши стручната ревизија на 
урбанистичките планови од член 10, став 1, 
точки 1, 2, 3 и 4. Дополнителна препорака е 
набавката за оваа услуга да се усогласи со 
Законот за јавни набавки. 
 

 
Препорака 3: Во законската регулатива јасно 
да се дефинира времетраењето на мандатот 
за директор на Градежниот инспекторат и 
бројот на мандати. 
 

Препорака 4 – Во Законот за животна средина, 
член 194-б, конкретно да се пропише 
соодветното образование за позицијата 
директор на инспекторатите за животна 
средина, исто како што се бара и за 
инспекторите. 
 

 
Препорака 4 - Со цел да се зајакне 
транспарентноста во изработката на 
урбанистичките планови, се предлага да се 
пропише обврска за органот надлежен за 
постапката за изработка и донесување на 
планот, да не продолжи со изработка и 
донесување на планот доколку јавната 
презентација и јавната анкета не се 
спроведат преку системот на е-урбанизам. 
Ова е од причина што во разговорите со 
општинските службеници стана јасно дека 
поголемиот дел од општините не се 
учесници во системот за е-урбанизам, што 
ја загрозува транспарентноста на целата 
постапка и ја намалува довербата на 
граѓаните за потребите од урбанистички 
планови. 
 

 
Препорака 4-а: Во законската регулатива 
јасно да се утврдат границите на опсегот на 
дискреционото овластување на државниот 
градежен инспектор и „овластениот градежен 
инспектор“ во однос на делот што се 
однесува на „преземање други активности за 
да се спречи изградбата доколку изградбата 
се изведува спротивно на овој закон“. 

 

Препорака 5 - Јасно да се дефинираат 
условите (број на членови, мандат, 
надоместоци) за членовите на Комисијата за 
најдобри достапни техники. Членот 104 треба да 
се преработи во смисла на број на членови во 

 
Препорака 5 - Да се пропише решение за 
секундарно разгледување на оправданоста 
при донесување негативно решение. Тоа 
може да го прави Агенцијата за просторно 

 
Препорака 4-б: Во случај кога инспекторот 
одлучил да преземе други работи за да ја 
спречи изградбата доколку изградбата се 
изведува спротивно на овој закон, субјектите 
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Комисијата, нивен правичен надоместок, нивен 
мандат, итн. 
 

планирање. 
 

вклучени во изградбата мора да имаат право 
на брз суспензивен правен лек. 

 

 
Препорака 6 - За да се избегне забуна, 
ставовите 4 и 5 во член 243 треба да се издвојат 
во нов член наменет за физички лица. Оваа 
препорака е основана, затоа што називот на 
членот 243 е „Прекршочни санкции за правни 
лица. 
 

 
Препорака 6 - Силно се поддржуваат 
активностите на Министерството за 
транспорт и врски во насока на 
усогласување на членот 81 со Законот за 
јавни набавки преку измени на 
формулацијата на овој член. Ова 
усогласување помага да се избегне ризикот 
од злоупотреба на дискреционите права за 
избор на учесници кои нудат услуги за 
изработка на урбанистички планови. 
 

 
Препорака 5: Да се определи временска 
рамка во законот за користење на 
дискреционите овластувања на државниот 
градежен инспектор и на овластениот 
градежен инспектор за секоја ситуација 
наведена во став 1 од членот 133 од Законот 
за градење. 
 

Препорака 7- Ставот 4 од членот 244 од 
Законот за водите треба да се издвои во 
посебен член за физички лица. Друга опција е 
промена на насловот на членот. 

 
Препорака 7 - Јасно да се наведе името на 
овластеното тело кое одлучува во втор 
степен. 

 
Препорака 6: Да се дефинира временска 
рамка во законската регулатива во која 
инспекторот го известува Министерството за 
култура 
 
 

 
Препорака 8 - Да се појасни која е надлежноста 
на надлежниот суд а која на надлежниот 
инспектор, во член 243 од Законот за водите. 

Препорака 8 - Во членот 85 зборовите 
„задолжителна казна“ да се променат во 
„санкција“ 

 
Препорака 7-а: Да се избрише зборот „може“ 
во членот 144, став 1. 

 

Препорака 9 - Да се прецизира кој суд е 
надлежен за водење на прекршочна постапка во 
случај од членот 243 од Законот за водите 

 
Препорака 9: За да се дефинираат јасни 
услови во законската регулатива за 
лиценцирање за вршење ревизија на 
урбанистички планови. Да се измени членот 
132 од Законот за прекршоци преку 
отстранување на ветото или именување на 
нов субјект кон кој може да се поднесуваат 
тековни жалби. 

 
Препорака 7-б: Понатамошно врамување на 
дискреционото овластување на релевантниот 
министер во врска со издавање овластувања 
наведени во член 144 и член 145 и во други 
членови во слични околности. 
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Препорака 10 - Ставот 7 од членот 244 од 
Законот за води да се преформулира со цел 
јасно да му наложи на надлежниот орган во 
надлежна постапка да ја изрече санкцијата 
привремена забрана за вршење на определена 
дејност.  
 

Препорака 10 - Јасно да се наведе името 
на овластеното тело кое одлучува во втор 
степен. 

 
Препорака 7-в: Државниот градежен 
инспектор треба да има обврска да го 
извести Инспекцискиот совет за датумот кога 
го поднел предлогот за издавање на 
одобрението и датумот кога е издадено 
одобрението за конкретниот случај. 

 
Препорака 11 - Да се измени формулацијата на 
член 196, став 1, алинеа 5. Формулацијата „да 
обезбеди сертификат“ треба да се избрише.  

 
Препорака 11: Формулацијата „соодветни 
професионални резултати“ треба да биде 
поддржана, мерлива и споредлива.  

 
Препорака 8: Државните овластени органи 
треба да имаат обврска да го информираат 
Инспекцискиот совет за случаите кога 
општините немаат вработено лице кое е 
овластен градежен инспектор, за да се 
избегне евентуална злоупотреба на 
дискреционото овластување од 
градоначалниците. Инспекциите треба да 
бидат независни од политичко мешање, но во 
исто време инспекторите треба да бидат 
одговорни пред министрите. Со оваа 
препорака целта е да се намалат ризиците 
од корупција и да се релаксира инспекцијата 
од политичко мешање поради нивната 
отчетност пред релевантниот министер. 

 
Препорака 12 Да се смени насловот на 
членовите членовите 243, 244, 245 или да се 
издвојат ставовите во посебни членови за да се 
избегне забуна и правно незнаење. 
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ПРЕПОРАКИ ВО ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО  
(ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВСТВО, КУЛТУРА) 

 
 
Препорака 1 
Во законодавството кое се однесува на јавниот сектор, административните службеници и вработените во јавниот сектор треба да има јасни 
одредби со кои членовите од „општото“ трудово законодавство (Законот за работни односи (ЗРО)) се однесуваат на вработените во овој сектор.  
 

 
Препорака 2 
Директорот на Државниот инспекторат за труд треба да има соодветно образование од правни науки или од некоја од техничките области 
потребни за инспектори за БЗР, како и положен испит за инспектор. Доколку нема, директорот треба да положи испит за инспектор во првите две 
години од неговиот мандат. 

 
Препорака 3 
Членот 24 треба да се преиспита во делот „освен одредбите од членовите 16, 17, 18, 19 и 26, став 3“. 
Законските решенија во овие одредби треба да се утврдат како одредби во актуелниот закон, со потребното внимание за да се избегне судир со 
актуелната законска регулатива. 

 
 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ 

 
Препорака 1: Секоја употреба на зборот „може“ во законодавството кое беше предмет на разгледување треба дополнително да се разгледа во 
однос на дискрециони права, па оттука и да се избегне нивна злоупотреба. Треба да се дадат јасни и детални насоки за спроведување со цел да 
дискрецијата да се стави во рамка а истовремено и да се промовира усогласеноста и да се обезбеди дека мерката е ефикасна – ова ќе биде 
корисно за спроведување на законодавството. 

Препорака 2: Секоја употреба на формулацијата „надлежен суд“ или „надлежен орган“ дополнително да се разгледа за да се избегне правна 
несигурност. 

Препорака 3: Законите во кои се пропишани прекршочните санкции ќе се усогласат со одредбите од Законот за прекршоци. Доколку е пропишана 
прекршочна санкција како во европското законодавство, ќе се наведе и соодветната Директива/ Резолуција. 

Препорака 4: Треба да се определи постоењето на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка. Законот за инспекторски надзор треба соодветно да се измени. 

Препорака 5: Треба да се зајакне контролата врз работата на инспекторите. 

Препорака 6: Комуникацијата со Инспекцискиот совет неговото информирање во врска со работењето на инспекторите треба да биде 
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поефикасно во смисла на редовност и содржина. 

Препорака 7: Инспекцискиот совет треба да има капацитет да ја следи работата на инспекторите преку информациски систем за мониторинг 
(МИС) кој се заснова на секојдневното работење на инспекторите. 

Препорака 8: Информацискиот систем за мониторинг (МИС) треба да вклучува систем за управување со жалби. 

Препорака 9: Работата на инспекторите треба да биде потранспарентна и јавно достапна. 

Препорака 10: Воспоставување на единствен информациски систем за инспекциски надзор - Е-инспектор 

Препорака 11: Системот на акредитираните лаборатории и другите тела вклучени во земање мостри што се користат за инспекциски надзор 
треба да се зајакне во финансиска и техничка смисла. 

Препорака 12: Самите ризици, стратегијата за управување со ризик и пристапот заснован на ризик да им се соопштуваат на засегнатите страни 
јасно и активно. 

Препорака 13: За јавноста треба да има достапен еден сеопфатен структуиран систем на инспекциски агенции и за нивните овластувања, 
заедно со информации што јасно ќе посочат кој контролира кои сектори и прашања. Ова е од суштинско значење за јавноста да може да бара 
одговорност така што би ја оспорувала работата на државните или општинските органи и на други субјекти преку инспекторски надзор. 

Препорака 14: Поврзано со препораката 13, треба да има можности за доверливи, полуанонимни жалби во корист на јавниот интерес а против 
злоупотреба. Граѓаните, потрошувачите, работниците и другите засегнати страни треба да имаат јавно достапни можности за поднесување 
жалби против регулирани субјекти кои ќе бидат едноставни за користење и тие да знаат како се постапува со нив. Да се размисли за начин кој би 
се користел за мерење на нивото на задоволство така што би се мерела довербата од засегнатите страни воопшто, како и задоволството и 
довербата меѓу испитаните субјекти. 

Препорака 15: Податоците за жалби и поплаки треба да се користат како елемент за проценка и подобрување на инспекциските практики во 
однос на професионализам, унапредување на усогласеноста и слично. 

Препорака 16: Инспекциите не треба да бидат под влијание на политичките приоритети бидејќи недоволните ресурси треба да се насочат на 
намалување на ризикот а не да бидат политички мотивирани за освојување гласови, што исто така може да доведе до обвинувања за корупција. 
Механизмот за намалување на ризикот од притисок врз инспекторите треба да биде силен и сигурен. 

Препорака 17: Сите инспекциски органи треба да бидат поддржани од воспоставени меѓусекторски стратегии кои ќе бидат имплементирани така 
што ќе овозможат поддршка на етичките одлуки, ќе спречат конфликт на интереси и ќе донесуваат професионални одлуки во врска со 
обелоденувањето тогаш кога тоа е соодветно. 

 


