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Во рамките на дадениот рок, поднесуваме коментари кон Нацрт-закон за регулирање на статус 
на бесправно изградени објекти како што беше објавен на ЕНЕР на 26.07.2021 г. 

Бараме предлог-измените на законот приложени во прилог да бидат целосно вклучени во 
конечната верзија на законот. Исто така, бараме за секој од коментарите да добиеме и одговор од 
предлагачот на законот. 

Укажуваме дека рокот од 20 дена за поднесување коментари, во екот на летната сезона, особено 
кога се знае дека објавите на ЕНЕР не се дистрибуираат преку медиумите, ниту се доставуваат до 
засегнатите страни, е премногу краток и неприфатлив што ја доведува во прашање 
демократичноста на процесот за еден од најважните и воедно најкотроверзен закон во државата. 

Генерална оцена 

Секој закон кој треба да го утврди правниот статус на акт што со постоечките позитивни прописи на 

една држава е незаконски, сам по себе е штетен закон, кој држава во која е воспоставено владеење 

на првото го нема. Законот за регулирање на статус на бесправно изградени објекти немаше ни 

да постои доколку македонските институции на сите нивоа ја извршуваа работата професионално, 

независно и над сè законски. Во краткиот опис на законот наведен од страна на предлагачот за 

потребата од донесување на истиот, се вели дека и покрај продолжувањето на законскиот рок 

согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти кој беше во важност до март 

2021 г., некои од имателите на бесправни објекти „не ја доставиле потребната документација“ и 

„во поголем дел од единиците на локална самоуправа евидентирани се бесправни градби кои се 

изградени после 3 март 2011 година“ што само по себе зборува за нефунционалност на 

институциите, кои во текот на десет години не само што не успеаа да расчистат со бесправните 

граддби туку токму напротив тој процес го охрабрија и оставија комплетно несакнциониран. Така, 
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заклучно со септември 2020 година, во Општина Охрид има околу 14 000, а во Општина Струга околу 

7000 нелегални објекти. 

Сегапредложениот нацрт-закон, иако делумно треба да го реши статусот на социјалнозагрозените, 
зад тоа, сосема очигледно се крие обидот за декриминилизација на најголемите прекршители на 
законот. И оваа верзија на законот, како и таа која пролетта заврши неславно, го задржува членот 
кој треба да ги амнестира извршителите на криминалии утврдени со претходниот закон. Во однос 
на заштитените подрачја, иако навидум се воведуваат рестрикции, има комотен исклучок со кој 
секоја дивоградба, доколку е изградена во Зона за одржливо користење, ќе може да стане легална. 
За студиите за утврдување на влијанието врз природното и културното наследство на Охридскиот 
Регион, регулативата сè уште не е усогласена, а нацрт-законот предвидува рок од шест месеци за 
постапката на утврдување на правниот статус на бесправните објекти, што е сосема нереалистично 
и ќе води кон прекршување на законот од самиот полеток. Во однос на споменичните целини, 
законот не предвидува никакви ограничувања, кои мора да се воведат. 

Нацрт-закон за регулирање на статус на бесправно изградени објекти мора да претрпи серизона 
ревизија, да водеде соодветна, а не проформа заштита на заштитените подрачја и споменичните 
целини. Во однос на Охридскиот Регионм, препорачуваме изготвувачот студиозно да се посвети на 
ревизоските извештаи за Општина Охрид и Општина Струга од 2021 г., изработени од Државниот 
завод за ревиија и врз основа на утврдените пропусти и злоупотреби на претходниот закон, да 
осмисли клаузули и ригорозни санкции со кои тие ќе се превенира со овој.  

 

ВО НАЦРТ-ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ 
ОБЈЕКТИ 

КОМЕНТАРИ 

(Заб. Задебелувањето го означува 
предложениот текст) 

Член 2 став (1) 
 
(1) Под бесправно изградени објекти во смисла 
на овој закон се подразбираат објекти од 
значење за Републиката и објекти од локално 
значење, согласно со Законот за градење, кои 
се изградени без одобрение за градење или 
кои се пренаменети без одобрение за 
пренамена, како и делови (доградби и 
надградби) на објектите од значење за 
Републиката и на објектите од локално 
значење, кои се изградени без одобрение за 
градење или спротивно на одобрението за 
градење, во и надвор од плански опфат (во 
натамошниот текст: бесправни објекти). 
 

Член 2 став (1) се менува и гласи: 
 
(1) Под бесправно изградени објекти во смисла 
на овој закон се подразбираат објекти од 
значење за Републиката и објекти од локално 
значење, согласно со Законот за градење, кои 
се изградени без одобрение за градење или 
спротивно на одобрението за градење или кои 
се пренаменети без одобрение за пренамена, 
како и делови (доградби и надградби) на 
објектите од значење за Републиката и на 
објектите од локално значење, кои се 
изградени без одобрение за градење или 
спротивно на одобрението за градење, во и 
надвор од плански опфат (во натамошниот 
текст: бесправни објекти). 
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Член 3 став (1) 

(1) Под утврдување на правен статус на 
бесправен објект се подразбира запишување 
во Катастарот на недвижности на бесправен 
објект кој ги исполнил условите за утврдување 
на правен статус предвидени во овој закон. 

 
Кон член 3, став (1) се додава „и вклопување на 
истиот во планската документација доколку 
истата постои“ 
 

Член 3 став (6) 

(6) Времен објект во смисла на овој закон 
претставува монтажно-демонтажен објект или 
објект за кој е донесен управен акт за негово 
поставување како објект од времен карактер 
или објект кој е евидентиран во Катастарот на 
недвижности како времен објект. 
 

 
 
Како ќе бидат третирани објекти чијашто 
природа е од времен карактер, а за кои не 
постои управен акт и не се евидентирани? Дали 
тие објекти нема да може да биде предмет на 
утврдување на правен статус? 
 
Со оглед на уредувањето во член 4, став (10), 
кадешто стои „сите видови времени објекти“, 
потребно е член 3, став (6) да ги опфати сите 
видови на времени објекти. Во спротивно 
законот остава простор за легализирање на 
времени објекти за кои не постои управен акт и 
не се евидентирани, бидејќи дефиницијата ги 
опфаќа само нив и може да се толкува дека тоа 
се сите видови на времени објекти, што не е 
случај. 

Член 4, став (1), параграф 1 

1) сите видови на бесправни објекти изградени 
во границите на Охридскиот регион во кој се 
наоѓа природното и културното наследство 
запишано во Списокот на светското природно и 
културно наследство на Конвенцијата за 
заштита на светското културно и природно 
наследство на Обединетите нации во рамките 
на Организацијата на Обединетите нации за 
образование, наука и култура (Конвенцијата на 
УНЕСКО), кои граници се утврдени со Законот 
за управување со светското природно и 
културно наследство во Охридскиот регион, за 
кои во Студиите за оцена на влијанијата врз 
животната средина и Студиите за оцена на 
влијанија врз културното наследство, кои се 

 

Во член 4, став (1), параграф 1 се укажува на 
Изјавата за исклучителни вредности на 
страните на Конвенцијата на УНЕСКО од 
триесет и деветтата сесија на Центарот на 
светското наследство; 

Изјавата за исклучителната вредност на 
Охридскиот Регион беше ажурирана на 43. 
Седница на Комитетот за светско наследство. 
Зошто овој закон се повикува на постара 
верзија? 
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спроведуваат согласно препораката број 9 од 
Извештајот за реактивната мониторинг мисија 
од април 2017 година на Центарот на Светското 
наследство (ИКОМОС/ИУЦН), е утврдено дека 
ќе ги загрозат Исклучителните универзални 
вредности на доброто утврдени во Изјавата за 
исклучителни вредности на страните на 
Конвенцијата на УНЕСКО од триесет и 
деветтата сесија на Центарот на светското 
наследство; 

Член 4 став (1) параграф 10 
 
10) сите видови на времени објекти и 
 

Член 4, став (1), параграф 10 се менува и гласи: 
 
10) Сите видови на времени објекти и времени 
објекти кои станале објекти од траен карактер 

Член 4, став (1) 

(1)  Одредбите на овој закон не се применуваат 
за: 
 

 
1. Кон член 4 став (1) се додава нов, параграф 
13 кој гласи: 
 
13) урбана опрема која добила карактер на 
времен или траен објект; 
 
2. Согласно тоа, член 2 се дополнува со 
дефиниција за поимот „урбана опрема“ 
согласно Закон за градење. 

 
3. Кон член 4 став (1) се додава нов, параграф 
14 кој гласи:  

 
14) објекти изградени во или над водни тела во 
заштитени подрачја,  природни езера и блатни 
живеалишта. 

4. Кон член 4 став (1) се додава нов, параграф 
15 со кој ќе се превенира неограничена 
легализација на бесправните објекти во 
споменичните целини. 

 

Член 4, став (2) 

(2) По исклучок од став (1) точка 2 од 
овој член, одредбите од овој закон се 
применуваат за бесправни објекти со намена 

 

Член 4, став (2) се менува и гласи: 
(2) По исклучок од став (1) точка 2 од овој член, 
одредбите од овој закон се применуваат за 
бесправни објекти со намена А1 (куќи за 
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А1 (куќи за домување) изградени во границите 
на заштитено подрачје утврдено со закон, 
доколку истите се наоѓаат во зона за одржливо 
користење. 
 

домување) изградени во границите на 
заштитено подрачје утврдено со закон, доколку 
истите се наоѓаат во зона за одржливо 
користење и доколку истите активно се 
користат за таа намена.  
 
Тоа би се докажувало на пример, адресата на 
живеење на подносителот на барањето за 
утврдување на правниот статус на бесправниот 
објект треба да биде иста со адресата на 
бесправниот објект пред 01.01.2021 г. 

 
Тоа значи, легализацијата да биде дозволена 
само во случај на неопходност, кога се работи 
за објект со примарна намена за живеење и не 
се користи како викен куќа. 

 

 
Член 4 

 

 
Кон член 4 се додава нов став (3),  кој гласи: 
(3) Став (2) не се применува доколку 
заштитеното подрачје е помало од 1000 
хектари, доколку се работи за втора куќа. 
 
Кон член 4 се додава нов став (4),  кој гласи: 
(4) Став (2) не се применува доколку зоната за 
одржливо користење се протега во 
крајбрежниот појас утврден со Законот за води. 
 
Кон член 4 се додава став (5), кој гласи:  
(5) Став (2) не се применува за заштитени 
подрачја каде се превземаат мерки за 
ревитализација, реставрација или 
рехабилитација поради деградација на 
природните вредности, за бесправни објекти 
со намена А1, доколку се работи за втора куќа. 
 
Кон член 4, се додадва став (6), кој гласи:  
(6) Став (2) не се применува за бесправно 
изградени објекти на земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија, за бесправни 
објекти со намена А1, доколку се работи за 
втора куќа. 
 
Кон член 4 се додава став (7),  кој гласи: 
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(7) Став (2) се применува за втора куќа (викенд 
куќи) изградени до 03 март 2011 г. доколку не е 
во конфликт со став (3), (4), (5) и (6).  
 
Став (3) од нацрт-законот станува став (8), став 
(4) станува став (9). 
 

Член 4 став (4) 
 

(4) Доколку утврди дека е поднесено 
барање за утврдување на правен статус на 
бесправен објект наведен во став (1) на овој 
член, надлежниот орган од член 5 на овој закон 
донесува решение за одбивање на барањето. 
 

 

Со ваквата формулација на став (4) од член 4 се 
исклучува можноста за утврдување на 
правниот статус регулирана со член 4, став (2) и 
(3). 

3. Содржина на барањето за утврдување на 
правен статус на бесправен објект  

Член 8 став (2) 

(2) Доколку бесправниот објект е изграден на 
земјиште кое е сопственост на друго физичко 
или правно лице, односно бесправниот објект 
е изграден на земјиште кое е сосопственост на 
барателот и друго физичко или правно лице, 
барателот покрај доказите од ставот (1) на овој 
член, должен е да достави и договор за 
долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со 
која сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето изјавува дека е согласен да се 
утврди правен статус на бесправниот објект и 
истиот да се запише во Катастарот на 
недвижности на име на барателот. 

 
 
 
Од член 8, став (2) се брише „договор за 
долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето  или“. 
 
Образложение: Ова значи легализација на 
узурпација на туѓо земјиште, бидејќи остава 
простор за злоупотреба т.е. изнудено 
стекнување со право на сопственост врз туѓ 
имот по пат на бесправно градење и со тоа 
може дополнително да влијае на поттикнување 
на бесправно градење. 

3. Содржина на барањето за утврдување на 
правен статус на бесправен објект  

Член 8 став (3) 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, доколку 
барателот не може да достави договор за 
долготраен закуп на земјиштето со 

 
 
 
Согласно измената на став (2), од став (3) се 
брише „договор за долготраен закуп на 
земјиштето со сопственикот односно 
сосопственикот на земјиштето или“. 
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сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со 
која сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето изјавува дека е согласен да се 
утврди правен статус на бесправниот објект и 
истиот да се запише во Катастарот на 
недвижности на име на барателот, а во 
моментот на изградбата на бесправниот објект 
земјиштето на кое e изграден истиот било 
сопственост на Република Северна 
Македонија, барателот покрај доказите од став 
(1) на овој член, должен е да достави и изјава 
заверена на нотар, дадена под кривична и 
материјална одговорност во која ќе потврди 
која година е изграден бесправниот објект, 
уверение за движење за земјиштето на кое е 
изграден бесправниот објект или имотен лист 
за земјиштето на кое е изграден бесправниот 
објект во кој правото на сопственост односно 
сосопственост на другото физичко или правно 
лице е запишано врз основа на решение за 
приватизација или решение за 
денационализација. 

 

Член 8 1. Кон член 8 се додава став (7) кој гласи: 
 
(7) Доколку е поднесено барање за утврдување 
на правен статус на бесправен објект кој се 
наоѓа во границите на Охридскиот регион во кој 
се наоѓа природното и културното наследство 
запишано во Списокот на светското природно и 
културно наследство на Конвенцијата на 
УНЕСКО, барателот покрај доказите од став (1) 
на овој член, должен е да достави и Студиија за 
оцена на влијанијата врз животната средина и 
Студиија за оцена на влијанија врз културното 
наследство. 

2. Кон член 8 се додава став (8) кој гласи: 

(8) Доколку е поднесено барање за утврдување 
на правен статус на бесправен објект во 
заштитено подрачје и во границите на 
недвижното културно наследство 
(споменични целини), барателот покрај 
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доказите од став (1) на овој член, должен е да 
достави и мислење од надлежниот орган на 
државната управа надлежен вршење на 
работите од областа на заштита на животна 
средина и/или Управата за заштита на 
културното наследство.  

Образложение: Имено, нацрт-законот никаде 
експлицитно не ја наведува обврската за 
задолжителна изработка на студиите за 
влијанието на бесправните објекти во 
Охридскиот УНЕСКО регион. Тие како услов се 
спомнуваат за прв пат во член 11 со кој се 
регулира прекин на постапката. Барателите е 
неопходно да бидат однапред запознаени со 
сета неопходна документација за отпчнување 
на постапката.  

 

Член 9 став (2) 

(2) Доколку бесправните електронски 
комуникациски мрежи и средства се изградени 
на земјиште кое е сопственост на друго 
физичко или правно лице, односно истите се 
изградени на земјиште кое е сосопственост на 
барателот и друго физичко или правно лице, 
барателот покрај доказите од ставот (1) на овој 
член е должен да достави и договор за 
долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со 
која сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето изјавува дека е согласен да се 
утврди правен статус на бесправно изградените 
електронски комуникациски мрежи и средства 
и истите да се запишат во Катастарот на 
недвижности на име на барателот. 

 

 
Од член 9 став (2) се брише: „договор за 
долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или“ 
 
Образложението е исто како и за измените од 
член 8 став (2) 
 

Член 9 став (3) 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, доколку 
барателот не може да достави договор за 

 

Од член 9 став (3) се брише: „договор за 
долготраен закуп на земјиштето со 
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долготраен закуп на земјиштето со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со 
која сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето изјавува дека е согласен да се 
утврди правен статус на бесправно изградените 
електронски комуникациски мрежи и средства 
и истите да се запишат во Катастарот на 
недвижности на име на барателот, а во 
моментот на изградбата на бесправните 
електронски комуникациски мрежи и средства, 
земјиштето на кое истите сe изградени било 
сопственост на Република Северна 
Македонија, барателот покрај доказите од став 
(1) на овој член, должен е да достави и изјава 
заверена на нотар, дадена под кривична и 
материјална одговорност во која ќе потврди 
која година се изградени електронски 
комуникациски мрежи и средства, уверение за 
движење за земјиштето на кое се изградени 
електронските комуникациски мрежи и 
средства или имотен лист за земјиштето на кое 
се изградени електронски комуникациски 
мрежи и средства во кој правото на сопственост 
односно сосопственост на другото физичко или 
правно лице е запишано врз основа на 
решение за приватизација или решение за 
денационализација. 

 

сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или“ 

 

Образложението е исто како и за измените од 
член 8 став (2) 

Член 9 став (5) 

(5) За утврдување на правен статус на 
електронски комуникациски мрежи и средства 
кои се бесправно поставени на објекти, 
барателот е должен со барањето за 
утврдување на правен статус да достави: 

- извод од Централен регистар на 
Република Северна Македонија; 

- изјава заверена кај нотар дадена под 
кривична и материјална одговорност со која 
барателот ќе потврди дека електронските 

Во член 9 став (5), алинеја 2 се менува и гласи: 
 
- доказ за приклучок на бесправниот објект 

на водоводна и/или електроенергетска 
инфраструктура издаден од надлежниот 
орган кој ја обезбедува услугата или 
сметки за користење на јавна услуга (вода 
и/или струја),  а доколку бесправниот 
објект нема инфраструктурни приклучоци, 
изјава заверена кај нотар дадена под 
кривична и материјална одговорност со 
која барателот ќе потврди дека 
електронските комуникациски мрежи и 
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комуникациски мрежи и средства, се 
поставени пред 1 јануари 2021 година; 

 

средства, се поставени пред 1 јануари 2021 
година; 

 
Образложение: Ова е сосема логично со оглед 
на тоа што станува збор за утврдување на 
правен статус на електронски комуникациски 
мрежи и средства. Згора на тоа, во член 11, став 
(1) со кој се регулира исполнувањето на 
условите за утврдување на правен статус, 
алинеја 3 гласи: „јавната услуга (вода и/или 
струја) за бесправниот објект е користена пред 
1 јануари 2021 година;“ 
 

4. Прекин на постапка 

Член 11 став (12) 

(12) Доколку за бесправен објект кој се наоѓа во 
границите на Охридскиот регион во кој се наоѓа 
природното и културното наследство запишано 
во Списокот на светското природно и културно 
наследство на Конвенцијата на УНЕСКО, се 
доставени доказите утврдени во член 8 или 
член 9 на овој закон, но сеуште не е утврдено 
дали објектот ќе ги загрози Исклучителните 
универзални вредности на доброто утврдени 
во Изјавата за исклучителни вредности на 
страните на Конвенцијата на УНЕСКО од 
триесет и деветтата сесија на Центарот на 
светското наследство, надлежниот орган од 
член 5 на овој закон донесува решение со кое 
ја прекинува постапката, а истата ќе продолжи 
по утврдувањето на влијанието на објектот врз 
природното и културното наследство. 

 

 
1. Став (12) од член 11 се менува и гласи: 

(12) Доколку за бесправен објект кој се наоѓа во 
границите на Охридскиот регион во кој се наоѓа 
природното и културното наследство запишано 
во Списокот на светското природно и културно 
наследство на Конвенцијата на УНЕСКО, се 
доставени доказите утврдени во член 8 или 
член 9 на овој закон, но сеуште не е утврдено 
дали објектот ги загрозува Исклучителните 
универзални вредности на доброто утврдени 
во Изјавата за исклучителни вредности на 
страните на Конвенцијата на УНЕСКО од 
триесет и деветтата сесија на Центарот на 
светското наследство, надлежниот орган од 
член 5 на овој закон, во рок од 15 работни дена 
донесува решение со кое ја прекинува 
постапката, а истата ќе продолжи по 
утврдувањето на влијанието на објектот врз 
природното и културното наследство. 

Измена 1: „дали објектот ги загрозува“ 
наместо „дали објектот ќе ги загрози“ бидејќи 
воедно се потврдува и утврдена, а не само 
потенцијлна закана по ИУВ. 

2. Во однос на член 11, став (12) потребно е да 
се утврди рок во кој оцените за влијанието 
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врз природното и културното наследство 
треба да бидат завршени.  

 
Образложение: Неопходно е тој рок да биде 
утврден што поскоро и вграден во законот. 
Предлагама да не биде повеќе од 1 година. Без 
утврден рок, знали дека постапката може да се 
влече бесконечно. Тоа воедно значи 
задржување на бесправно изградените објекти 
кои имаат негативно влијание врз ИУВ што оваа 
регулатива во однос на Охридскиот Регион ја 
прават беспредметна.  
Ова, особено со оглед да фактот што не е 
предвиден ни временски период за важност на 
законот, што иста така е неопходно да се 
коригира. 

5. Идентификација на бесправен објект 

Член 12 

 

 

Член 12 се дополнува со нов став (3) со кој 
треба да се регулира временскиот рок во кој 
комисијата треба да изврши увид и состави 
записник. 

Член 13 став (1) алинеја 10 
 
-има согласност од надлежниот орган 

од став (5) на овој член, доколку бесправниот 
објект со намена со намена А1 (куќи за 
домување) е изграден во зона за одржливо 
користење која се наоѓа во рамки на граници на 
заштитено подрачје утврдено со закон и 
 

Член 13 став (1) алинеја 10 се менува и гласи: 
 
-има согласност од надлежниот орган од став 
(5) на овој член, доколку бесправниот објект со 
намена со намена А1 (куќи за домување) е 
изграден во зона за одржливо користење која 
се наоѓа во рамки на граници на заштитено 
подрачје утврдено со закон, и ги исполнува 
условите од член 4, став (2), (3), (4), (5), (6) и (7). 
(предложени во овие коменентари) 

Член 13 став (5) 

(5) За бесправните објекти со намена А1 (куќи 
за домување) кои се изградени во зона за 
одржливо користење која се наоѓа во рамки на 
граници на заштитено подрачје утврдено со 
закон, надлежниот орган од член 5 на овој 
закон, по службена должност доставува 
барање за добивање на согласност од органот 
на државна управа надлежен за вршење на 

Член 13 може да води до забуна со оглед дека 
ги уредува постапките и во Охридскиот Регион 
и воопшто во заштитените подрачја и затоа 
предлагаме ставовите да се разглобат. 
 
Член 13, став (5) се менува и гласи: 
 
(5) За бесправниот објект со намена А1 (куќи за 
домување), изграден во зона за одржливо 
користење која се наоѓа во границите на 
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работите од областа на заштита на животната 
средина.Органот на државна управа надлежен 
за вршење на работите од областа на заштита 
на животна средина е должен да постапи по 
барањето во рок 90 дена од денот на приемот 
на истото. 

 

Охридскиот регион во кој се наоѓа природното 
и културното наследство запишано во 
Списокот на светското природно и културно 
наследство на Конвенцијата на УНЕСКО,  а кој 
нема негативно влијание врз Исклучителната 
универзална вредност утврдена со Студијата 
за влијанието врз природното наследство и 
Студијата за влијанието врз културното 
наследство, надлежниот орган од член 5 на 
овој закон, по службена должност доставува 
барање за добивање на согласност од органот 
на државна управа надлежен за вршење на 
работите од областа на заштита на животната 
средина и Управата за заштита на културното 
наследство. Органот на државна управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
заштита на животна средина и Управата за 
заштита на културното наследство се должни 
да постапат по барањето во рок 15 дена од 
денот на приемот на истото. Мислењето на 
надлежните институции од областа на 
природното и културното наследство може да 
биде различно од заклучокот на студијата само 
доколку нивното мислење е негативно. (т.е. 
дека бесправниот објект има влијание врз ИУВ) 

 

Образложение: Зоната за одржливо 
користење во Охридскиот Регион, во голема 
мера се поклопува со зоните на културното 
наследство, а тоа се зоните III-г и III-г. Не 
случајно за бесправните објекти во Охридскиот 
Регион  е потребно да се изработуваат и двете 
студии. Поради тоа, потребно е произнесување 
и на двете надлежни институции. 

Рокот се скратува на 15 дена со оглед дека 
надлежните органи од областа на заштитатат 
на природното и културното наследство веќе се 
запознаени со содржината на студијата. 
 

Член 13 став (5) 
 
 

Член 13, став (5) од нацрт-законот станува став 
(6), се менува и гласи: 
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(5) За бесправните објекти со намена А1 (куќи 
за домување) кои се изградени во зона за 
одржливо користење која се наоѓа во рамки на 
граници на заштитено подрачје утврдено со 
закон, надлежниот орган од член 5 на овој 
закон, по службена должност доставува 
барање за добивање на согласност од органот 
на државна управа надлежен за вршење на 
работите од областа на заштита на животната 
средина.Органот на државна управа надлежен 
за вршење на работите од областа на заштита 
на животна средина е должен да постапи по 
барањето во рок 90 дена од денот на приемот 
на истото. 

 

(6) За бесправните објекти со намена А1 (куќи 
за домување) кои се изградени во зона за 
одржливо користење која се наоѓа во рамки на 
граници на заштитено подрачје утврдено со 
закон, надлежниот орган од член 5 на овој 
закон, по службена должност доставува 
барање за добивање на согласност од органот 
на државна управа надлежен за вршење на 
работите од областа на заштита на животната 
средина. Органот на државна управа надлежен 
за вршење на работите од областа на заштита 
на животна средина е должен да постапи 
согласно законската процедура за утврдување 
на влијанието врз животната средина и по 
барањето на надлежниот орган од член 5 на 
овој закон да одговори во рок од 60 дена од 
денот на приемот на истото. 
 

Член 13 став (6) 

 
(6) За бесправните објекти кои се изградени во 
подрачје на заштитено недвижно културно 
наследство (споменичка целина) надлежниот 
орган од член 5 на овој закон, по службена 
должност доставува барање за добивање на 
согласност од Управата за заштита на културно 
наследство. Управата за заштита на културно 
наследство е должна да постапи по барањето 
во рок 30 дена од денот на приемот на истото. 

 

Член 13, став (6) од нацрт-законот станува став 
(7), се менува и гласи: 

(7) За бесправните објекти кои се изградени во 
подрачје на заштитено недвижно културно 
наследство (споменичка целина) надлежниот 
орган од член 5 на овој закон, по службена 
должност доставува барање за добивање на 
согласност од Управата за заштита на културно 
наследство. Управата за заштита на културно 
наследство е должна да постапи согласно 
законската процедура за утврдување на 
влијанието врз културното наследство и по 
барањето на надлежниот орган од член 5 на 
овој закон да одговори во рок од 30 дена од 
денот на приемот на истото. 

 

Член 13 Член 13 се дополнува со став (8) кој гласи: 
 
(Новиот горепредложен) став 5 не се 
приемнува за бесправно изградени објекти за 
кои студиите за влијанието од став (4) дале 
негативна оцена и се носи решение согласно 
член 18 од овој закон. 
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Член 14 став (1) алинеја 11 

- електронските комуникациски мрежи и 
средства кои се изградени во границите на 
Охридскиот регион во кој се наоѓа природното 
и културното наследство запишано во Списокот 
на светското природно и културно наследство 
на Конвенцијата на УНЕСКО, не ги загрозуваат 
Исклучителните универзални вредности на 
доброто утврдени во Изјавата за исклучителни 
вредности на страните на Конвенцијата на 
УНЕСКО од триесет и деветтата сесија на 
Центарот на светското наследство и 

 

Член 14, став (1), алинеја 11 се дополнува со: 
 
„утврдено со Студиите за оцена на влијанието 
врз животната средина и Студиите за оцена на 
влијанието врз културното наследство“ 

Член 14 став (1) алинеја 12 

(1) Електронски комуникациски мрежи и 
средства изградени на земјиште, ги 
исполнуваат условите за утврдување на правен 
статус, доколку: 

- има согласност од надлежниот орган 
од став (5) на овој член, доколку електронските 
комуникациски мрежи и средства се изградени 
во подрачје на заштитено недвижно културно 
наследство (споменичка целина). 
 

Член 14, став (1), алинеја 12 се менува и гласи: 
 
- има согласност од надлежниот орган од 

став (5) на овој член, доколку електронските 
комуникациски мрежи и средства се 
изградени во подрачје на заштитено 
недвижно културно наследство 
(споменичка целина), во заштитените 
подрачја или на територија во границите 
на Охридскиот регион во кој се наоѓа 
природното и културното наследство 
запишано во Списокот на светското 
природно и културно наследство на 
Конвенцијата на УНЕСКО и немаат 
негативно влијание врз Исклучителната 
универзална вредност утврдено со 
Студијата за влијанието врз природното и 
Студијата за влијанието врз културното 
наследство, кои се спроведуваат согласно 
препораката број 9 од Извештајот за 
реактивната мониторинг мисија од април 
2017 година на Центарот на Светското 
наследство (ИКОМОС/ИУЦН). 
 

Член 14 став (2) 

(2) Електронски комуникациски мрежи и 
средства кои се бесправно поставени на 

Член 14, став (2), алинеја 10 се дополнува со: 
 
„утврдено со Студиите за оцена на влијаниието 
врз животната средина и Студиите за оцена на 
влијанието врз културното наследство“ 
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објекти, ги исполнуваат условите за 
утврдување на правен статус, доколку: 

- електронските комуникациски мрежи и 
средства кои се изградени во границите на 
Охридскиот регион во кој се наоѓа природното 
и културното наследство запишано во Списокот 
на светското природно и културно наследство 
на Конвенцијата на УНЕСКО, не ги загрозуваат 
Исклучителните универзални вредности на 
доброто утврдени во Изјавата за исклучителни 
вредности на страните на Конвенцијата на 
УНЕСКО од триесет и деветтата сесија на 
Центарот на светското наследство и 

Член 14 став (2) алинеја 11 
 
- има согласност од надлежниот орган од став 
(5) на овој член, доколку електронските 
комуникациски мрежи и средства се изградени 
во подрачје на заштитено недвижно културно 
наследство (споменичка целина). 

Член 14, став (2), алинеја 11 се менува и гласи: 
 
- има согласност од надлежниот орган од став 
(5) на овој член, доколку електронските 
комуникациски мрежи и средства се изградени 
во подрачје на заштитено недвижно културно 
наследство (споменичка целина), во 
заштитените подрачја или на територија во 
границите на Охридскиот регион во кој се 
наоѓа природното и културното наследство 
запишано во Списокот на светското природно 
и културно наследство на Конвенцијата на 
УНЕСКО и немаат негативно влијание врз 
Исклучителната универзална вредност 
утврдено со Студијата за влијанието врз 
природното и Студијата за влијанието врз 
културното наследство, кои се спроведуваат 
согласно препораката број 9 од Извештајот за 
реактивната мониторинг мисија од април 2017 
година на Центарот на Светското наследство 
(ИКОМОС/ИУЦН). 
 

Член 14 став (4) 

(4) Надлежниот орган од член 5 на овој закон, 
заради утврдување на исполнетоста на условот 
од став (1) алинеја 11 и став (2) алинеја 10 на 
овој член, по службена должност обезбедува 
мислење од органите надлежни за 
спроведување на Студиите за оцена на 

Став (4) од член 14 се брише согласно 
измените на став (1), алинеја 11 и став (2), 
алинеја 12.  
 
Образложение: 
Ваквата формулација само упатува на 
надлежните органи, но не нужно дека студиите 
се задолжително изработени. 
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влијанијата врз животната средина и Студиите 
за оцена на влијанија врз културното 
наследство, кои се спроведуваат согласно 
препораката број 9 од Извештајот за 
реактивната мониторинг мисија од април 2017 
година на Центарот на Светското наследство 
(ИКОМОС/ИУЦН). 

Член 14 став (5) 

(5) За електронските комуникациски мрежи и 
средства кои се изградени во подрачје на 
заштитено недвижно културно наследство 
(споменичка целина) надлежниот орган од 
член 5 на овој закон, по службена должност 
доставува барање за добивање на согласност 
од Управата за заштита на културно наследство. 
Управата за заштита на културно наследство е 
должна да постапи по барањето во рок 30 дена 
од денот на приемот на истото. 

Став (5) од член 14 се брише согласно 
измените на став (1), алинеја 11 и став (2), 
алинеја 12. 

3. Урбанистички услов 

Член 15 

Во член 15 потребно е да се пропишат рокови 
во кои одлуката од ставовите треба да биде 
донесена. 

Член 15 

(1) Намената на бесправен објект кој е изграден 
во рамки на плански опфат на планска 
документација треба да е во согласност со 
основната класа на намена на земјиштето 
утврдена во важечката планската 
документација. 

(2) Доколку бесправен објект со намена А1 
(куќи за домување) не го исполнува условот од 
став (1) на овој член, Советот на  единицата на 
локална самоуправа односно Советот на 
единицата на локална самоуправа во градот 
Скопје односно Советот на градот Скопје 
одлучува дали бесправниот објект со 
наведената намена ќе може да се вклопи во 
идната планска документација, при што се 
смета дека урбанистичкиот услов е исполнет 
доколку е донесена Одлука со која е утврдено 

1. Член 15, се дополнува со нов став (4) кој 
гласи:  
 
(4) Покрај условот утврден со став (2) и (3), за 
исполнување на урбанистичкиот услов 
потребно е да се прибави и урбанистичка 
согласност од надлежниот орган за планирање 
на просторот. Надлежниот орган 
урбанистичката согласност ја издава во рок од 
15 дена. Неисполнување на условот од овој 
став ќе води кон одбивање на барањето за 
утврдување на правниот статус на бесправниот 
објект.  
 
2. Ставот (4) од нацрт-законот станува став (5) 
 
3. Кон член 15, се додава нов став, став (6) кој 
гласи: 
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дека бесправниот објект ќе се вклопи во идната 
планска документација.  

(3) За бесправен објект кој е изграден надвор 
од плански опфат на планска документација, 
Советот на единицата на локална самоуправа 
односно Советот на единицата на локална 
самоуправа во градот Скопје односно Советот 
на градот Скопје одлучува дали бесправниот 
објект ќе може да се вклопи во идната планска 
документација, при што се смета дека 
урбанистичкиот услов е исполнет доколку е 
донесена Одлука со која е утврдено дека 
бесправниот објект ќе се вклопи во идната 
планска документација.  

(4) Доколку при утврдувањето на исполнетоста 
на условот од став (1) на овој член се 
констатира неусогласеност на генералниот 
урбанистички план со деталниот урбанистички 
план,  во предвид се зема намената на 
земјиштето утврдена со генералниот 
урбанистички план.  

(6) Во границите на заштитените добра, 
доколку се работи за вклопување на бесправно 
изграден објект на земјиште кое е уредено со 
урбанистичка планска документација вон 
населено место и урбанистички план за село, 
покрај условот во став (1), се земаат во вид и 
мерките за заштита утврдени со планот за 
управување на заштитеното подрачје. 
 
4. Во член 15 потребно е да утврди и рок во кој 
надлежниот орган треба да донесе одлука. 
Доколку во утврдениот рок одлуката не е 
донесена, се смета дека бесправниот објект не 
го исполнува урбанистичкиот услов односно 
нема да може да се вклопи во идната планска 
документација и се постапува соодветно. 
 

4.Услови за статус на земјиште на кое е 
изграден бесправен објект 

Член 16 

При утврдување на исполнетоста на 
условите за утврдување на правен статус на 
бесправен објект односно електронски 
комуникациски мрежи и средства, согласно 
член 13 и член 14 на овој закон, се смета дека 
се уредени имотно-правните односи за 
земјиштето на кое е изграден бесправениот 
објект и исполнет е условот за статусот на 
земјиштето, доколку бесправниот објект е 
изграден на: 

-земјиште на кое барателот има право 
на сопственост или право на службеност, или 

-земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија, или  

Член 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алинеја 2 се менува и гласи: 
- земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија, освен за земјиште во 
заштитените подрачја и во границите на 
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-земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија на кое право на 
користење има барателот или друго физичко 
или правно лице, или  

-земјиште сопственост на друго 
физичко или правно лице односно 
сосопственост на барателот и друго физичко 
или правно лице, за кое барателот има 
склучено договор за долготраен закуп со 
сопственикот односно сосопственикот на 
земјиштето или пак сопственикот односно 
сосопственикот на земјиштето има дадено 
изјава заверена на нотар со која е согласен да 
се утврди правен статус на бесправниот објект 
и истиот да се запише во Катастарот на 
недвижности на име на барателот, или  

 

недвижното културно наследство 
(споменични целини), или 
 

Алинеја 3 се менува и гласи: 
- -земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија на кое право на 
користење има барателот или друго физичко 
или правно лице, освен за земјиште во 
заштитените подрачја и во границите на 
недвижното културно наследство 
(споменични целини), или  
-  

Од алинеја 4 се брише текстот: 
„барателот има склучено договор за 
долготраен закуп со сопственикот односно 
сосопственикот на земјиштето или пак“ 
 
Образложение: Ова значи легализација на 
узурпација на туѓо земјиште, бидејќи остава 
простор за злоупотреба т.е. изнудено 
стекнување со право на сопственост врз туѓ 
имот по пат на бесправно градење и со тоа 
може дополнително да влијае на 
поттикнување на бесправно градење. 
 

1.Потврда за исполнетост на услови за 
утврдување на правен статус на бесправен 
објект 

Член 18 

(1) Надлежниот орган од член 5 на овој закон, 
во рок од шест месеци од приемот на 
барањето за утврдување на правен статус на 
бесправен објект односно од денот на 
продолжување на постапката доколку истата 
била прекината, утврдува дали се исполнети 
условите за утврдување на правен статус 
пропишани со овој закон и издава потврда за 
исполнетост на услови за утврдување на 
правен статус на бесправен објект или 
донесува решение со кое се одбива барањето 
за утврдување на правен статус на бесправен 
објект.  

 
Со оглед дека во однос на студиите за 
утврдување на влијанието на бесправните 
објекти врз ИУВ на Охридскиот Регион се 
потребни и измени на регулативата, што 
веројатно ќе влијае на ефикасноста на 
постапката, дали тоа значи дека доколку за 
шест месеци студиите не се обезбедини, 
барањето за утврдување на правниот статус на 
бесправниот објект се отфрла? Доколку тоа 
нема да биде случај, како тоа ќе се регулира во 
рамките на овој закон? 
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4.Бесправни објекти за кои не се плаќа 
надоместок за утврдување на правен статус 

Член 21 став (1) алинеја 4 

(1) Надоместок за утврдување на правен статус 
на бесправен објект не се пресметува и не се 
плаќа за: 

- верски објекти (цркви, џамии, синагоги, 
манастири и текиња). 

 
По кој основ верските објекти се изземаат од 
плаќање надомест? Токму тие требало да 
служат за пример и да не посегнуваат по 
нелегална градба. Со оглед дека нема никаква 
социјална оправданост за верските институции 
да бидат изземени од обврската за надометс, 
предлагаме: 
 
Во член 21, став (1), алинеја 4 се брише. 
 

Член 27 став (1) 

(1) Единиците на локалната самоуправа и 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот водат Регистар за 
поднесените барања за утврдување на правен 
статус на бесправни објекти. 

 

Член 27, став (1) се дополнува и гласи: 
 
(1) Единиците на локалната самоуправа и 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот водат унифициран 
Регистар за поднесените барања за утврдување 
на правен статус на бесправни објекти. 
 

VII. РЕГИСТАР ЗА ПОДНЕСЕНИТЕ БАРАЊА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА 
БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ 

Член 27  

 

1. Член 27 се дополнува со нов став, став (5) 
кој гласи: 
(5) Регистарот на поднесени барања за 
утврдување на правен статус на бесправните 
објекти е јавно достапен на веб-страницата на 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот. 
 
2. Член 27 се дополнува со нов став, став (6) кој 
гласи: 
(6) За секое поднесено барање се објавува 
решението за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, решението за одбивање на 
барањето, решението за надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен 
објект, решението за прекин на постапката и 
решението за промена на барател и тоа 
најдоцна еден ден од денот на донесување на 
решението. 
 
3. Член 27 се дополнува со нов став, став (7) кој 
гласи: 
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(7) За секое поднесено барања во Охридскиот 
Регион, заштитените подрачја и цпоменичните 
целини, се објавуваат и Студиите за влијанието 
врз природното и Студиите за влијанието врз 
културното наследство, мислењето на органот 
на државна управа надлежен за вршење на 
работите од областа на заштита на животната 
средина и мислењето кои мора да бидат 
напревени јавно достапни најдоцна до денот 
на објавување на решението за надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен 
објект, односно решението за утврдување на 
правен статус на бесправен објект, односно 
решението за одбивање на барањето.   

 

IХ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 

 (1) Бесправните објекти кои нема да ги 
исполнат условите за утврдување на правен 
статус односно за кои ќе се донесе решение за 
одбивање на барањето за утврдување на 
правен статус ќе се отстранат согласно со 
одредбите на Законот за градење по 
правосилноста на решението за одбивање на 
барањето. 

 

Да се утврди рок за отстранување на 
бесправно изградениот објект за кои е 
донесено решение за одбивање на барањето 
за утврдување на правниот статус на 
бесправните објекти, и да се направи 
соодветно усогласување во Законот за 
градење. 
 
Образложение: Имено релевантните закони 
мора да превенираат задржување на 
бесправните објекти по донесување на 
решение за одбивање на барањето за 
утврдување на правниот статус. За илустрација, 
според последниот ревизорски извештај, 
заклучно со септември 2020 г. во Општина 
Охрид имало 2.544 бесправни објекти, а во 
Општина Струга 4.040 предмети (бројот на 
објектите е непознат), за кои барањето за 
утврдување на правниот статус е одбиено, а 
објектите, во најголем дел, ако не и сите, не се 
отстранети. 
 

Член 31 1. Кон член 31 се додадва нов став (2) кој 
гласи: 
 
(2) Членот (1) не се применува во заштитените 
подрачја и подрачјата на недвижно културно 
наследство. 
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2. Став (2) од нацрт-законот, станува став (3). 
 
3. Кон член 31, се додава став 4 кој гласи: 

 
(4) Одредбата од став (1) на овој член не се 
применува за бесправните објекти изградени 
на земјиште на кое согласно важечката планска 
документација е предвидена изградба на 
сообраќајна инфраструктура. 

 

Член 35 

(1) Бесправен објект за кој е донесено 
правосилно решение за утврдување на правен 
статус согласно одредбите на овој закон, се 
вклопува во планската документација доколку 
ги исполни стандардите и нормативите за 
урбанистичко планирање, согласно годишната 
програма за изработување на урбанистички 
планови на единиците на локална самоуправа, 
единиците на локална самоуправа во градот 
Скопје и градот Скопје.  

 

 
Дали тоа значи дека законот допушта некои 
бесправни објекти да не се вклопат во 
планската документација? Тоа не смее да се 
допушти доколку просторот на кој се наоѓа 
објектот веќе е уреден со планска 
документација, бидејќи води до урбанистички 
хаос и преурбанизација.  
Згора на тоа, ова е веќе регулирано со 
урбанистичка согласност од член 15, така што 
без истата решението за утврдување на 
правниот статус би бил невозможен.  
 
Согласно тоа, потребно е член 35 да се 
ревидира и усогласи со другите одредби од 
овој закон. 
 

IХ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Кон IХ. Посебни одредби се додава нов член 
36 кој гласи: 

На бесправен објект со намена А1 (куќи за 
домување) за кој е донесено правосилно 
решение за утврдување на правен статус во 
Охридскиот Регион и заштитените подрачја, не 
смее да се врши пренамена.  
 

IХ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Кон IХ. Посебни одредби се додава нов член 
37 кој гласи: 

Имателите на бесправни објекти кои имале 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус согласно Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (Службен весник 
на Република Македонија 54/2011;  155/2012;  
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53/2013;  72/2013;  44/2014;  115/2014;  
199/2014;  124/2015;  129/2015;  217/2015;  
31/2016;  190/2017), а кое барање било 
одбиено, не може да поднесат барање за 
утврдување на правен статус на бесправниот 
објект согласно овој закон. 

 

Согласно последните две интервенции, сите 
последователни членови се нумерираат со 
постоечкиот број+2 
 

Член 37 став (3) алинеја 7 
(3) Државниот управен инспекторат при 
вршење на инспекцискиот надзор утврдува 
дали: 

- органот на државна управа надлежен за 
вршење на работите од областа на заштита на 
животната средина постапил согласно член 13 
став (5) на овој закон и се произнел  по 
барањето за согласност во рок од 90 дена од 
денот на приемот на барањето; 

Член 37 (39 по додавањето на погорните 
предлог-членови) став (3) алинеја 7 да се 
коригира согласно предложените измени на 
член 13, став (5). 

Член 37 став (3) алинеја 8 
(3) Државниот управен инспекторат при 
вршење на инспекцискиот надзор утврдува 
дали: 

- Управата за заштита на културното наследство 
постапила согласно член 13 став (6) на овој 
закон и член 14 став (5) на овој закон и се 
произнела  по барањето за согласност во рок од 
30 дена од денот на приемот на барањето и 

Член 37 (39 по додавањето на погорните 
предлог-членови), став (3) алинеја 7 да се 
коригира согласно предложените измени на 
член 13, став (6). 

Член 37 став (3) 

(3) Државниот управен инспекторат при 
вршење на инспекцискиот надзор утврдува 
дали: 

 

 

Член 37 (39 по додавањето на погорните 
предлог-членови), став (3) се дополнува со 
алинеја 10 која гласи: 
 
(3) Органот на државната управа задолжен за 
вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот не го направци 
јавно достапен и не го ажурира Регистарот на 

http://www.ohridsos.org/


 
Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ 

www.ohridsos.org 

 

23 
 

поднесени барања за утврдување на правен 
сттаус на бесправно изградени објекти. 
 

XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 

 

1. Во ставовите (1), (2), (3), (5), (6) и (10) од 
член 38 (40 по додавањето на погорните 
предлог-членови), износот на глоба од 300 до 
450 евра, се заменува со 1000 до 1500 евра. 

 
2. Во ставовите (4), (7), (8) и (9) од член 38 (40 
по додавањето на погорните предлог-
членови), износот на глоба од 300 до 450 
евра, се заменува со 500 до 1000 евра. 

 

3. Покрај парична казна прекршочните 
одредби треба да повлекуваат и други 
санкции за одговорните лица, како 
разрешување од функција. 
 

Образложение: Ревизорските извештаи за 
Општина Охрид и Струга од 2021 г. во однос на 
претходниот Законот за утврдување на 
правниот статус на  бесправно изградените 
објекти, покажаа дека постапката масовно се 
злоупотребувала. Поради тоа неопходно е да 
санкциите да бидат ригорозни. Доколку и овој 
нов закон се спроведува како и стариот, тоа 
значи дека истиот, избран во случајов како 
„помалото зло“, се носи само про-форма. 
 

Член 38 став (4) 

(4) Глоба во износ од 150 до 300 евра во 
денарска проттиввредност ќе му се изрече за 
прекршок на службеното лице-
административен службеник одговорно за 
спроведување на постапката за утврдување на 
правен стаус на бесправен објект ако не 
постапи согласно член 23 став (7) на овој закон 
и не го објави правосилното решение за 
утврдување на правен статус во Службен 
весник на Република Северна Македонија и 
дневните весници и/или не достави еден 
примерок од решението до сопственикот 

Член 38 (40 по додавањето на погорните 
предлог-членови), став (4) се менува и гласи: 
 
(4) Глоба во износ од 500 до 1000 евра во 
денарска проттиввредност ќе му се изрече за 
прекршок на службеното лице-
административен службеник одговорно за 
спроведување на постапката за утврдување на 
правен стаус на бесправен објект ако не 
постапи согласно член 23 став (7) на овој закон 
и не го објави правосилното решение за 
утврдување на правен статус во Службен 
весник на Република Северна Македонија и 
дневните весници и/или не достави еден 
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односно сосопственикот на земјиштето 
доколку располага со податоци за истите. 

 

примерок од решението до сопственикот 
односно сосопственикот на земјиштето 
доколку располага со податоци за истите и/или 
не го ажурира Регистарот за поднесените 
барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти неделно и/или не ги 
објавува на веб-страницата документите 
утврдени со член 27 од овој закон. 

Член 44 

Постапките за отстранување на објектите од 
значење за Републиката и на објектите од 
локално значење, согласно Законот за 
градење,  како и управните постапки во врска 
со изградба на бесправни објекти, започнати 
пред влегувањето во сила на овој закон, ќе 
запрат со денот на влегување во сила на овој 
закон. 

 

Член 44 се брише. 
 
Образложение: Овој нацрт-закон, како и 
претходниот се обидува да ја задржи оваа 
неуставна одредба со која се амнестираат 
утврдени акти на криминал. Иако вака 
формулираната содржина на член 44 
(идентична со предлог-законот од 2019 г.), 
треба да остави поумерен впечаток, тој 
недвосмислено е во контрадикција со 
основните принципи на владеење на правото. 
Практично изготвувачот на законскиот текст 
праќа отворена порака дека криминалот се 
исплати со што ги подрива правната сигурност 
и правната држава. 
 
Членот 44 значи дека и во заштитените 
подрачја, за бесправните објекти за кои била 
донесена правосилна одлука за отстранување, 
по основ на помалку ригорозен закон, со 
стапувањето во сила на овој закон ќе може да 
се покрене постапка за утврдување на 
правниот статус што не смее да биде 
дозволено. Целта на овој закон е конечно да 
се стави крај на нелегалната градба, а не да се 
отвораат можности за нејзино поттикнување, 
како што беше случај и до сега. 
 

Член 49 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

Член 49 (51 по додавањето на погорните 
предлог-членови) се дополнува и гласи: 
 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и ќе важи ХХ 
години од денот на влегувањето во сила. 
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Бројот на години на важност треба да се 
определи согласно утвредиот временски 
период во кој ќе се обезбеди правната рамка 
за изготвување на студиите за влијанието врз 
природното и културното наследство на 
Охридскиот Регион. Предлагаме важноста на 
овој закон да не биде повеќе од две години. 
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