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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  
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Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ: 

 

Правото на жалба од соседи ја одолговлекува постапката 

при издавање на одобрение за градење и реализација на 

инвестицијата 

 

 

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) 

Согласно член 62-а Законот за градење, надлежниот орган што го донел одобрението за 

градење е должен во рок од три дена од денот на донесувањето на одобрението за градење да 

ги извести непосредните соседи на градежната парцела за која се донесува одобрението, за 

издаденото одобрение за градење и дека во рок од 15 дена од денот на издавањето на 

одобрението за градење можат да извршат увид во документацијата.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Согласно ваквата поставеност на одредбите од Законот за градење, инвеститорот не може да 

отпочне со градба додека не истече роокт од 15 дена, односно доколку е поднесена жалба 

против одобрението, се додека второстепениот орган не донесе одлука по повод изјавената 

жалба, што ја одолговлекува инвестицијата, а инвеститорот е во ситуација кога нема правна 

сигурност, а е изложен на големи трошоци до тој момент, односно има изготвено проекти и има 

платено надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии). 

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

Идентификуваниот проблем е најчесто застапен кај компаниите од секторот градежништво, 

меѓутоа истиот преблем се јавува и кај секој друг инвеститор кој има намера да реализира 

одредена градба, било да станува збор за проширување или изградба на нови производствени 

или преработувачки капацитети, објекти за туризам и др. 

Имено, поради можноста за жалба на непосредните соседи пред правосилност на одобрението 

за градење, инвеститорот е должен да ја одложи инвестицијата за оноклу време колку што е 

потребно да се заврши жалбената постапка. 

Имајќи во предвид дека жалбената постапка трае и по неколку месеци, а во случај на тужба 

можеби и подолг периот, па во пракса за толку време се одолговлекува самата инвестиција, од 

причина што инвеститорот не може да отпочне со градба без правосилно одобрение за 

градење, односно може да отпочне со конечно одобрение (кога постапката по жалба е 

завршена, а е поднесена тужба пред надлежен суд), меѓутоа истото е на ризик на инвеститорот. 

 

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

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues)?  

Член 62-а од Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 

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 и 132/16) 

 

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

Законот за градење е во директна надлежност на Министерството за транспорт и врски 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Во Република Хрватска во одредбите на „Zakon o gradnji“ (Закон за градење) ова прашање е 

регулирано на сличен, со што има ограничување кога и во кои случаи се дозволува увид во 

документацијата и жалба од страна на соседите. Првиот услови е доколку самата градба се 

граничи со најмалку 10 непосредни соседи, а вториот услов е доколку самата градба има повеќе 

од 10 единици (посебни делови), при што се повикуваат заинтересираните лица да извршат 

увид во документацијата, а доколку сметаат дека е постапено спротивно на одредбите од 

законот и да вложат жалба. 

 

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)?  

Решението на идентификуваниот проблем не е во тоа да се ускрати правото на жалба на 

непосредните соседи, туку истите да имаат можност да вложат жалба во претходна постапка, 

кога инвеститорот не би имал големи трошоци. 

Придобивката на инвеститорот би била во тоа што во претходна постапка, кога нема финансиски 

трошоци за изготвување на основни проекти со сите фази и пред да плати надоместок за 

уредување на градежно земјиште (комуналии), сите заинтересирани лица на кои им е 

дозволено да вложат жалба правото да го искористат, а потоа инвеститорот со поголема правна 

сигурност да може да ги реализира натамошните постапки за добивање на одобрение за 

градење и реализација на инвестицијата. 

 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки на Владата, доколку 

ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се адресира – упати – реши  ?   

Со решавање на идентификуваниот проблем Владата не би имала директни придобивки, 

меѓутоа постојат индиректни придобивки пред се за државата и единиците на локалната 

самоуправа на начин што доколку има ситуација да се поништи одобрение за градење издадено 

на инвеститор кој има трошоци за изготвување на основни проекти и кој платил надоместок за 

уредување на градежно земјиште, а поништувањето е поради грешка на надлежниот орган, 

истиот не би имал трошоци за надоместување на реалните трошоци кои ги направил 

инвеститорот. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Потребна е измена и дополнување на одредбите од Законот за градење, како би се овозможило 

во случаите кога инвеститорот пред добивање на одобрение за градење ќе спроведе постапка 

за одобрување на идеен проект, да се повикаат непосредните соседи да извршат увид во 

идејниот проект и доколку сметаат дека е потребно да вложат жалба, истата да ја вложат во 

постапката за одобрување на идеен проект, а подоцна, при постапка за издавање на одобрение 

за градење, доколку основниот проект не отстапува од идејниот проект, одобрението за 

градење да не се доставува на увид и право на жалба до соседите, од причина што истите се 

запознати и имале увид во идејниот проект, во кој се содржани најзначајните податоци за 

градбата. 

На овој начин ќе се овозможи поголема правна сигурност на инвеститорите и помали трошоци, 

од причина што во постапката за идее проект реалните трошоци за проектирање се значително 

помали и инвеститорот не е обврзан да плати надоместок за уредување на градежно земјиште 

(комуналии). 

 

 

Предлог: Да се изврши дополнување на член 62 – а од Законот за градење 

 

Член 62-а 

(1) Надлежниот орган што го донел идејниот проект е должен во рок од три дена од денот 

на донесувањето на идејниот проект да ги извести непосредните соседи на градежната 
парцела за која се однесува идејниот проект за да извршат увид на истиот и во рок од 
30 дена од денот на донесувањето на идејниот проект, непосредните соседи можат да 
поднесат жалба на идејниот проект. Рокот за жалба по идејниот проект тече по 

доставувањето на известувањето дека е донесен идеен проект и дека може да се 
направи увид.   

(2) Доколку по извршениот увид не го искористат правото на жалба на идејниот проект 
нема да имаат право на жалба против одобрението за градење донесено од надлежниот 
орган. 

 (3) Органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите 

е должен да достави податоци за непосредни соседи на градежната парцела за која се донесува 

одобрение за градење, како и пресметка за трошоците за запишување на објектот во јавните 

книги за недвижности, во електронска форма, по приемот на барање во електронска форма од 

надлежниот орган од членот 58 од овој закон. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член за издаденото одобрение за градење за градбите во 

технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и 

од правни лица, за градбите во слободните здравствени зони, за градбите во индустриските и 

зелените зони, како и линиските инфраструктурни градби, не се известуваат непосредните 

соседи на градежната парцела за која се донесува одобрението. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


