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Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

Position Papers): 

 

Забрана за отуѓување на градежно земјиште со непосредна 

спогодба во време на распишани избори  

 

 

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) 

Врз основа на член 11 од Законот за спречување на корупцијата кој регулира забрана за нови 

инвестиции и вонредни исплати за време на изборен процес, како и член 8а од Изборниот 

законик кој регулира забрана за вршење на активности за време на изборен процес, од денот 

на донесувањето на одлуката за распишување на избори па се до денот на завршувањето на 

изборот за претседател на Република Македонија, за пратеници во Собранието на Република 

Македонија, како и за избор на градоначалник или членови на советот на општините и на градот 

Скопје се забранува отуѓување на државен капитал, во што спаѓа и градежното земјиште. Оваа 

законска одредба негативно се одразува во секторот градежништво во кој компаниите се 

соочуваат со бариери за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба која 

не се во можност да ја реализираат во период на избори, а изминатите години имаше повеќе 

изборни циклуси. Станува збор за тековни градежни инвестиции кои се реализираат по пат на 



 

 

 

 

 

 

 

 

непосредна спогодба за која волја изразиле двете страни, а не се во можност да се реализираат 

кога ќе се распишат избори согласно утврдената законска забрана. За време на изборниот 

процес кој од денот на распишување до денот на прогласување на избор е неколку месеци, 

градежните инвестиции кои се планирани или веќе започнати согласно непосредна спогодба се 

во позиција на мирување, а за истите доколку се исклучи оваа забрана единствено позитивно 

ќе влијаат на растот на македонската економија и воопшто унапредување на инфраструктурата.  

 

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

Идентификуваниот проблем, односно забраната за отуѓување на државен капитал (градежно 

земјиште) од моментот на распишување на изборите па се до нивно завршување негативно 

влијае врз компаниите. Пред се овој проблем се одразува на компаниите во градежниот сектор, 

од причина што во наведениот период не е дозволено отуѓување на градежното земјиште со 

непосредна спогодба и по пат на јавно наддавање. Оваа забрана оневозможува во подолг 

временски период компаниите да ги завршат веќе отпочнатите планирани активности, а не се 

во можност ни да започнат нови постапки за отуѓување на градежно земјиште со непосредна 

спогодба. Отуѓувањето на градежно земјиште се спроведува во управна постапка, по поднесено 

барање од физичко или правно лице, кое има законско право да го откупи градежното земјиште 

и во таа насока негативно влијае не само на градежните компании туку и на граѓаните. 

Моменталната регулатива се одразува негативно на конкурентноста бидејќи спречува градежни 

активности кои со нивната реализација позитивно придонесуваат кон развој на економијата. 

 

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 идентификуваниот проблем на начин што се запираат градежните 

активности односно отуѓувањето на градежното земјиште врз основа на непосредна спогодба 

од денот на распишување на изборите па до нивно завршување. Овој проблем се одразува и на 

целокупната постапка за инвестиција односно создава ситуација во која компаниите не можат 

да ги решат имотно правните односи во рамки на градежната парцела, што понатаму влијае на 

неможноста за добивање на одобрение за градење поради нерешени имотно правни односи и 

се одолговлекува планираната инвестиција. 

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

проблем најчесто се јавува во градежниот сектор. Сепак се напоменува дека оваа забрана има 

влијание и во други сектори во кои компаниите планираат да ги прошират сопствените 

капацитети и реализираат одредени инвестиции. Тоа се индустриите како преработувачка, 

прехранбена, агро бизнис, туризам и хотелиерство итн.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues)?  

Важечки закони кои се однесуваат на идентификуваниот проблем се: 

1. Член 11 став (3) од Закон за спречување на корупција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010, 97/15 и 
148/15) 

2. Член 8-а став (1) од Изборен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 
34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17) 

 

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 забраната за отуѓување на градежно земјиште за 

време на избори, државни институции кои се директно надлежни за решавање на 

идентификуваниот проблем се: 

1. Државната комисија за спречување на корупцијата, врз основа на надлежноста за 
Законот за спречување на корупцијата  

2. Државната изборна комисија, врз основа на надлежноста на Изборниот законик  

Исто така, во смисла на Законот за организација и работа на органите на државната управа, од 

причина што наведените одредби се во корелација со спроведување на изборите, надлежен 

државен орган е и Министерството за правда. Дополнително, Владата на Република Македонија 

како извршен орган може да ја измени и дополни регулативата која претставува правен основ 

на идентификуваниот проблем.  

 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Постапката за отуѓување на градежно земјиште со неспосредна спогодба е специфична и зависи 

од системот на уредување на градежното земјиште и негово управување во различни држави. 

Законската одредба која го уредува идентификуваниот проблем од досегашната пракса не е 

составен дел од правната регулатива во земјите во регионот и Европа. Пример за тоа е 

Република Србија каде што во одредбите на „Zakona o sprječavanju korupcije“ (Закон за 

спречување корупција) нема одредба која го регулира ова прашање.  

 

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 брзо, ефективно и ефикасно 

завршување на постапките за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогоба, 

скратување на административните бариери за одолговлекување на постапката во период на 

одржување на избори кој трае повеќе месеци и реализација на градежните активности. Со овие 

придобивки директно позитивно ќе се влијае и на стимулација на градежниот сектор но и на 

компании од останати поврзани сектори кои градат нови или прошируваат постоечки 

капацитети и со ова ќе се создадат услови за брза реализација на одредена инвестиција која 

компанијата планира или ја реализира. Дополнително, придобивките ќе има и за граѓаните во 

случаи кога истите поднеле барање.  

 

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

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

Придобивките за државата со решавање на идентификуваниот проблем се во насока на 

обезбедување приходи на централниот буџет по разни основи за такси и останати надоместоци 

во градежниот процес. Исто така, придобивки се обезбедуваат и за единиците на локалната 

самоуправа преку наплата на цена на градежното земјиште и овозможување на брзо 

реализирање на инвестициите и придонес за локален економски развој. Останати придобивки 

се во обезбедување на можности за отворање на нови работни места кои ќе ги реализираат 

градежните активности. Инвестициите директно ќе влијаат позитивно и за раст на 

градежништвото, а ќе допринесат и кон раст на економијата. 

 

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

Предлог решение за идентификуваниот проблем е измена и дополнување на законска 

регулатива односно исклучување на забраната за отуѓување на државен капитал односно 

отуѓување на градежно земјиште единствено во случај кога се остварува по пат на непосредба 

спогодна.  

Предлагаме да се додаде нов став во член 11 од  Законот за спречување на корупцијата кој ќе 

гласи “во делот на забрана за отуѓување на државен капитал од моментот на распишување до 

завршување на изборите, во случај кога само барателот има право да го поднесе барањето и да 

го оствари своето право утврдено врз основа на одредбите од Законот за градежно земјиште за 

отуѓување по пат на непосредна спогодба, распишувањето и одржувањето на изборите не 

претставува пречка за правосилно завршување на постапките во корист на барателот”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


