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Од областа на Градежништво 
Неприменување на член 78 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање кој се однесува на предмет на планирање 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)   

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  

Датум: 

 

19.11.2017 

 

Поднесено од: 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ: 

 

Неприменување на член 78 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање кој се однесува на предмет на 

планирање 

 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ (ПИРН) е релевантен за подобрување на регулативата во 

(заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор – Градежништво ;     Сектор - Туризам;     Сектор - 

Текстил;     Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ  (Policy Issues) – За кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: 
моментални околности, конкретно  идентификување на проблеми) 

Член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање го регулира предметот на 

планирање односно гласи: "Со детален урбанистички план предмет на планирање може да 

биде и изменување и дополнување на една градежна парцела, доколку деталниот 

урбанистички план кој е предмет на изменување и дополнување е во согласност со генералниот 

урбанистички план". Оваа законска одредба дава можност за измена и дополнување на 

градежна парцела преку измена на деталниот урбанистички план доколку истиот е во 

согласност со генералниот урбанистички план и во таа насока обезбедува решавање на спорови 



 

 

 

 

 

 

 

 

во врска со одредена градежна парцела и реализација на градежна инвестиција. Сепак, бизнис 

заедницата истакнува дека врз основа на досегашната пракса оваа законска можност не се 

применува од страна на надлежните институции односно локалните власти не решаваат 

согласно истата кога претставува правен основ бидејќи се соочувале со состојба од која немало 

можност да се согледа целокупната слика на инвестицијата или да се согледаат последиците 

кои предметната измена би ги имала на поширокиот опфат. Врз основа на наведеното, оваа 

одредба воопшто не се применува иако е правно важечка и создава проблеми за реализација 

на градежни активности како за градежните компании така и за граѓаните кога се јавуваат како 

засегната страна, но и за самите локални власти кои не ја применуваат.  

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) негативно влијае врз 
конкурентноста , работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Идентификуваниот проблем негативно влијае од повеќе аспекти на градежните компании, но и 

на граѓаните кога се јавуваат како странка во овој процес и воопшто на општините кои како 

надлежни не применуваат важечки прописи. Имено, инвеститорите започнуваат со постапка 

која е дадена како опција во Законот за просторно и урбанистичко планирање, а е во насока на 

решавање на имотни прашања за реализација на градежни активности и истата не може да се 

реализира. Понатаму, во текот на постапката се вложуваат средства, време и човечки ресурси 

кои заради непримената се неефикасно искористени, а кога планот за измена ќе биде соодветно 

доставен до институциите врз основа на законскиот основ, истите го одбиваат. Врз основа на 

наведеното, и покрај правната можност за измена на парцелата преку деталниот урбанистички 

план оваа постапка не се реализира заради непримената на член 78 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање и негативно влијае на правната сигурност во секторот.  

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 
Issues) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на 
проблемот? 

Компаниите се соочуваат со овој проблем во процесот на градежните активности на начин што 

во случај кога има потреба за корекција на одредени урбанистички параметри кои не 

одговараат на конкретна потреба на даден инвеститор за дадена парцела, а се во согласност со 

Законот за просторно и урбанистичко планирање истите не може да ги реализираат бидејќи 

надлежните институции не го применуваат законскиот основ за наведеното. За сепак да можат 

да продолжат со инвестициите, компаниите започнуваат измени и дополнувања на поголеми 

плански опфати за кои дополнително е потребно вложувале на средства, време и човечки 

ресурси, а за истите нема потреба кога законодавецот предвидел поефективна и ефикасна 

опција за решавање на вакви случаи, но истата не се применува.  

Во однос на застапеноста на овој проблем по сектори се истакнува дека идентификуваниот 

проблем се јавува во градежниот сектор. Сепак се напоменува дека оваа опција за измена може 

да се применува и во други сектори  во кои компаниите планираат да ги прошират сопствените 



 

 

 

 

 

 

 

 

капацитети и реализираат одредени инвестиции како што е прехранбената, преработувачка, 

туризам итн.   

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues)?  

Важечка регулатива која се однесува на идентификуваниот проблем е: 

1. Член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 

199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и  

2. Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) и  

3. Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на Генерален 

урбанистички план, Детален урбанистички план, Урбанистички план за село, 

Урбанистички план вон населено место и регулациски план на ГУП, формата, 

содржината и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и 

архитектонско – урбанистички проект и содржината, формата и начинот на обработка 

на проектот за инфраструктура (Сл. весник на РМ бр. 142/15). 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на 
овој проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Согласно правната регулатива која ја уредува областа за просторно и урбанистичко планирање 

државни институции кои се директно надлежни за решавање на идентификуваниот проблем се: 

1. Министерство за транспорт и врски, врз основа на надлежноста за Законот за просторно 
и урбанистичко планирање 

2. Единиците на локалната самоуправа во РМ, врз основа на надлежноста која ја 
поседуваат за издавање на градежни дозволи и подготовка и измена на детални 
урбанистички планови 

 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Сферата на просторно и урбанистички планирање претставува систем вклучува права на 

сопственост и имотно-правни односи и во таа насока посебно се регулира во секоја држава со 

специфична постапка. За пример Република Македонија беше првата држава во Западен Балкан 

која воспостави електронски систем на издавање на градежни дозволи и воопшто постапка на 

е-урбанизам. Од тука законската одредба која го уредува идентификуваниот проблем од 

досегашната пракса не е составен дел од правната регулатива во земјите во регионот. 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното 

адресирање – упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 
Issues)?  



 

 

 

 

 

 

 

 

Придобивките од решавање на идентификуваниот проблем се во насока на обезбедување на 

правна сигурност за градежните компании и за тоа со кои опции може да располагаат 

компаниите во процесот на одредена градежна инвестиција. Исто така, заштедата на средства 

и време несомнено ќе допринесе кон поедноставување на оваа фаза во процесот на градење, 

или доколку се оцени дека не може да се применува оваа опција тогаш компаниите следејќи ги 

другите законски можности своето работење ќе го насочат кон истите и времето кое го изгубиле 

до добивање на негативен одговор од институциите би го искористиле за планирање на 

останати инвестиции.  

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки и фискални 

импликации на државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) 
успешно се адресира – упати – реши  ?   

Придобивките од решавањето на овој проблем упатени кон државата се состојат во тоа да со 

бришење на законската опција или нејзина измена за конкретизација ќе се обезбедат јасни 

закони кои пак ќе придонесат на национално ниво за зголемување на довербата на компаниите 

во институциите, а ќе ја олеснат работата и на самите институции при нивна примена. Исто така, 

со јасни процедури градежните компании ќе се стимулираат за планирање и започнување на 

идни инвестиции кои за државата ќе придонесат од аспект на развој на инфраструктура како и 

економски локален развој, отворање нови работни места, а во процесот на градежни 

активности во централниот буџет по разни основи ќе бидат обезбедени надоместоци. 

Дополнително, кога во процесот странка е физичко лице со решавање на овој проблем односно 

неговата градежна инвестиција придобивки за државата се и задоволствто на самите граѓани.  

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока 
треба да се насочиме? (главни цели) 

Предлог за решение на идентификуваниот проблем е измена и дополнување на член 78 од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање во насока на конкретизација за негова 

имплементација од страна на сите страни кои се вклучени во процесот на планирањето и 

донесувањето на планските документации. 

Предлагаме член 78 да се измени и да гласи: "Со детален урбанистички план предмет на 

планирање може да биде и изменување и дополнување на една градежна парцела, доколку 

деталниот урбанистички план кој е предмет на изменување и дополнување е во согласност со 

генералниот урбанистички план, а измената и дополнувањето се однесува само за парцели кои 

имаат пристап од секундарна сообраќајна мрежа, и со кои со направената промена не се 

загрозуваат правата на соседните парцели, не и на аголни парцели кои не можат самите да си 

обезбедат паркирање во сопствена парцела". 

Целта е да се најде форма на измена на план за една парцела во услови кога истото е во 

согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, а на прифатлив начин, 

односно со отстранување на забешките кои ги имаат општините за недостаток на можност за 



 

 

 

 

 

 

 

 

согледување на цела слика, или со други зборови со дефинирање од нивна страна на вид на 

прилог кој би можел да се доработи за да се согледа предметната измена во еден поширок 

контекст. 

 

 

 


