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Прилог 1 - Преглед на пристигнати барања за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени објекти во Општина Струга по намена на 
објектот.  

 
Прилог 2 – Преглед на пристигнати барања за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени објекти по населени места во Општина 
Струга. 
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 Кратенки користени во извештајот: 
МТВ – Министерство за транспорт и врски 
ЗПБИО – Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
ОДР – Овластен државен ревизор 
УПД – Урбанистичко планска документација 
ГУП – Генерален урбанистички план 
ДУП – Детален урбанистички план 
ЛУПД – Локално урбанистичка планска документација 
УПС – Урбанистички план за село и  
УПВНМ –Урбанистички план вон населено место 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Резиме  
 
Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2020 
година, Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на 
спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти во 
Општина Струга. 
 
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основ да го изразиме следниот 
заклучок:  
 
Законски дадената можност за доставување на некомплетни барања за утврдување 
правен статус на бесправно изградени објекти, кои најчесто се без геодетски 
елаборат и имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект, честите 
измени на законот, непочитување на утврдените рокови во Законот за преземање 
одредени дејства, кадровската не екипираност на градежната инспекција, 
непостапување по донесените заклучоци од градежните инспектори, сложеноста на 
процесот на донесување на планско урбанистичка документација, носење на одлуки 
за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистичко планска 
документација и постапки и слабостите во делот на наплатата на надоместоците за 
регулирање на правниот статус на бесправно изградените објекти имаат влијание 
на процесот на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 
Општина Струга да не се одвива според потребната/очекуваната динамика што 
влијае на одолговлекување на процесот и не постигнување на целите на Законот. 
  
Извршена е ревизија за 2018 година и издаден е Конечен извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Струга, сметка на основен буџет 
(630) и (637), во кој е изразено за двете сметки неповолно мислење финансиските 
извештаи и за усогласеност со закони и прописи и кај двете сметки.  
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Ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и 
ревизијата на усогласеност за 2018 година на сметката на основен буџет (630) и (637) 
на Општина Струга, е извршена во март 2020 година при што е констатирано дека се 
дадени 34 препораки и за истите во најголем број се преземени активности (16 
препораки се спроведени, 6 се во тек, 10 не се спроведени и 2 делумно се спроведени).  
 
Со извршената ревизија на усогласеност за начинот и постапките за утврдување на 
правен статусот на бесправно изградените објекти кои се реализирани во периодот 
од 2011 до 2020 година во Општина Струга, констатиравме одредени состојби, од кои 
како позначајни ги истакнуваме следните: 

- не е предвидена обврска за изработка и донесување на стратешки документи во 
врска со постапување со бесправно изградените објекти; 

- во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти не се предвидени податоци кои се однесуваат на 
локација и метри квадратни на објектите кои се предмет на легализација, 
податоци за статусот на барањата, причина доколку постапката е прекината 
или одбиена, потребни мерки што треба да се преземат, како и немање податоци 
за вкупниот број на барања и објекти за кои е започната постапка; 

- не се пропишани критериуми за начинот на распределба на предметите на 
лицата овластени за водење на постапките; 

- при спроведувањето на постапките за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект не се почитуваат законски предвидените рокови за 
донесување на заклучок за прекин на постапката, урбанистичка согласност за 
утврдување на правен статус на бесправен објект и решението за утврдување на 
правен статус на бесправен објект; 

- по стапувањето во сила на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти, а поради утврдени недостатоци и системски слабости, чести измени на 
истиот и не извршеното аерофотогаметриско снимање на просторот на целата 
територија на државата се создадоа услови за изградба на ново изградени или 
доградби на објекти без одобрение за градење; 

- во Општина Струга во периодот опфатен со ревизијата нема спроведено 
отстранување на бесправно изграден објект согласно Законот за градење и 
Законот за инспекциски надзор; 

- не е воспоставена интерна процедура за процесот на решавање на предмети 
согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти и нема 
координација помеѓу организационите единици во Општина Струга, кои се 
инволвирани во процесот на утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти и другите организациони единици (градежна инспекција, 
даночно одделение); 
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- некомплетна документација во предмет за кој е донесено решение за 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект односно објектот е 
легализиран; 

- во донесените Програми за уредување на градежно земјиште и Програми за 
изработка на урбанистички планови нема податоци за средствата од 
надоместокот за бесправно изградените објекти кои ќе се користат за 
изготвување на урбанистичко-планска документација со која се врши 
вклопување на бесправните објекти и за инфраструктурно уредување на 
просторот во кој се наоѓаат истите; 

- за користењето на средствата наплатени од надоместокот за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти Општина Струга нема  доставено 
годишен извештај до Министерството за транспорт и врски; 

- пролонгирано е донесувањето на плановите и урбанистичко планската 
документација за Општина Струга и  

- постои неусогласеност во законските решенија во делот на нормативите за 
урбанистичкото планирање.  
 

Со извршената ревизија на усогласеност на начинот и постапките за утврдување на 
правен статусот на бесправно изградените објекти кои се реализираат од 2011 до 
2020 година во Општина Струга во надлежност на Министерство за транспорт и 
врски, констатиравме одредени состојби, од кои како позначајни ги истакнуваме 
следните: 

- при спроведувањето на барањата за постапување по бесправно изградени 
објекти не се почитуваат законски предвидените рокови за донесување на 
заклучок за прекин на постапка, урбанистичка согласност за утврдување на 
правен статус на бесправен објект и решението за утврдување на правен 
статус на бесправен објект; 

- Во министерството нема пишана процедура со која се регулира процесот за 
легализација на бесправно изградените објекти, во тек е изработка на нови 
процеси усогласени со стандардот 9001:2015 во кои јасно се разграничени 
работите и активностите на комисиите, како и документацијата што треба да 
ја изготват. 

 

За утврдените состојби дадени се препораки до надлежните лица во Општина 
Струга и МТВ со цел надминување на состојбите. 

 

Во делот на останати прашања истакнуваме дека во процедура е донесување на ново 
законско решение со цел надминување на слабостите кои го пратат процесот на 
легализација на бесправно изградените објекти. 
 

Градоначалникот на Општина Струга со писмо бр.13-509/5 од 10.05.2021 година, даде 
одговор на Нацрт извештајот во кој потенцира дека немаат суштествени забелешки 
и дека сите препораки ќе бидат доследно применети во постапките. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на усогласеност на тема „Спроведување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти“ 1 во Општина Струга за период од 
2011 до 2019 година, иако некои прашања и настани се опфатени и 
последователно до денот на известување од извршената ревизија.  
 

1.2. Ревизијата на начинот и постапките за спроведување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти во Општина Струга од точка 1.1. на 
овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за  државната 
ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија 
согласно член 23 од Законот за државната ревизија. 

 
Од страна на Владата на РСМ доставен е допис заведен во ДЗР под бр.08-578/1 
од 07.05.2020 година, со кој се препорачува ДЗР да изврши вонредна ревизија на 
ефективноста врз спроведувањето на Законот за утврдување правен статус на 
бесправно изградените објекти во Општина Струга и да ја информира Владата 
на РСМ за бројот на доставени барања за легализација, бројот на завршени и 
тековни постапки, видот на објектите и нивна локација. 
 

1.3. Извршена е ревизија за 2018 година и издаден е извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Струга, сметка на основен 
буџет  (630) и (637) во кои за двете сметки е изразено неповолно мислење како за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи исто така и во делот 
на усогласеност со закони и прописи и кај двете сметки. 
 

1.4. Раководството на Општина Струга е одговорно за спроведување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти во период од 2011 до 2020 година 
застапувано од Градоначалник на Општина Струга и тоа: 

- Рамиз Мерко од 2005 до 2013 година, 
- Зијадин Села од 2013 до 06.11.2017 година и 
- Рамиз Мерко од 06.11.2017 година.  

 
Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на 
внатрешна контрола која што е релевантна за спроведување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти. 
 
 
 

                                                 
1 Закон "Службен весник на РСМ" бр. 23/2011; 54/2011; 155/2012; 53/2013; 72/2013; 44/2014; 115/2014; 
199/2014; 124/2015; 129/2015; 217/2015; 31/2016; 190/2017) 
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1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат заклучок за тоа дали спроведувањето 
на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградените 
објекти е во согласност со Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти во период од 2011 до 2020 година.  
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали барањата во врска со предметите кои се поднесени за 
утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти и се 
реализираат во период од 2011 до 2020 година, се во согласност со Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти и подзаконските акти кои 
произлегуваат од истиот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од 
неусогласеност. 
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали спроведувањето на постапките за утврдување на 
правен статус на бесправно изградените објекти се во согласност со Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти во период од 2011 до 2020 година. 
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни 
соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните 
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на 
ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами 
или грешки. При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните 
контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на начинот и 
постапките за спроведување на барањата за утврдување на правен статус на 
бесправно изградените објекти во согласност со  Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти во период од 2011 до 2020 година, со цел да се 
дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за 
целите на изразување на заклучок за ефективноста на внатрешните контроли 
на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на 
користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени 
проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на 
севкупното презентирање на начинот и постапките за спроведување на 
барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти во 
период од 2011 до 2020 година. Веруваме дека ревизорските докази кои што ги 
имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот 
ревизорски заклучок. 
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2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата  
 

2.1. Цел на ревизијата на усогласеност на Спроведување на Законот за постапување 
со бесправно изградените објекти во Општина Струга е да му овозможи на 
ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали: 

- постојната законска регулатива, стратешките и планските документи се 
целосно уредени и овозможуваат соодветна и доволна правна рамка за 
спроведување на постапките за утврдување на правниот статус на 
бесправните градби; 

- законски утврдените услови и начинот на спроведување на постапките за 
легализација овозможуваат навремено утврдување на правниот статус 
на бесправно изградените објекти; 

- начинот на спроведување на инспекцискиот надзор над бесправно 
изградените објекти овозможува соодветно дејствување и 
санкционирање во постапувањето по предметите;  

- надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект е 
целосно точно пресметан и наплатен, а користењето на средствата е за 
законски утврдената намена; 

- донесената урбанистичко планска документација претставува основ со 
кој ќе се дефинираат можностите за легализација, односно урбанизација 
на бесправно изградените градби и 

- постапките за утврдување на бесправно изградени објекти кои се во 
надлежност на Министерството за транспорт и врски се во согласност со 
законските одредби.  
 

Во целта и опфатот на оваа ревизија не беа опфатени објектите од времен 
карактер кои се наоѓаат на плажите на Охридското езеро во Општина Струга 
и се под краткотраен закуп согласно одредбите од Законот за градежно 
земјиште2 во важност во 2010 година. 

 
2.2. Критериуми во однос на кои предметната материја е споредувана се: 

- Законот за постапување со бесправно изградени објекти ; 
- Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; 
- Законот за градење; 
- Законот за земјоделско земјиште; 
- Законот за урбанистичко планирање во однос на планско 

урбанистичката согласност и документација; 
- Законот за општа управна постапка и 
- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои 

                                                 
2 Сл. Весник на РМ, број 53/2001; 97/2001; 82/2008; 143/2008; 53/2011 
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се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера, линиските 
инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи. 

- Правилник за степен на уредување на градежно земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост и 
Одлуката за измени и дополнувања на одлуката за утврдување на 
висината на трошоците за уредување на градежното земјиште на 
општина;  

- Правилникот за геодетски работи за посебни намени; 
- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање; 
- Правилник за формата и содржината на решението за одбивање на 

барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект; 
- Правилник за формата и содржината како и начинот на водење на 

регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти и 

- останата релевантна законска регулатива поврзана со темата предмет на 
ревизија. 
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 06.07.2020 
до 23.10.2020 кај Општина Струга и МТВ од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
2.4. Градоначалникот на Општина Струга со писмо бр.13-509/5 од 10.05.2021 година, 

даде одговор на Нацрт извештајот во кој потенцира дека немаат суштествени 
забелешки и дека сите препораки ќе бидат доследно применети во постапките. 

 

3. Осврт на ревизијата од претходните години – спроведување на препораките 
 

Ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и 
ревизијата на усогласеност за 2018 година на сметката на основен буџет (630) и (637) 
на Општина Струга, е извршена во март 2020 година при што е констатирано дека се 
дадени 34 препораки и за истите во најголем број се преземени активности (16 
препораки се спроведени, 6 се во тек, 10 не спроведени и 2 делумно спроведени).  
 
 
 
 
 
 
4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
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состанок со раководството и одговорните лица на Општина Струга и МТВ на ден 
27.10.2020 година.  

 
Со ревизијата на усогласеност констатирани се следните состојби: 
 

4.1.         Правна рамка и стратешки документи 
 

4.1.1. Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, 
бесправно изградени објекти се објекти кои се изградени без одобрение за 
градење или спротивно на одобрението за градење во и надвор од планскиот 
опфат. Бесправно изградени објекти се и објектите или делови од објектите кои 
се пренаменети без одобрение за пренамена. 

 

Бесправно изградените објекти не се изградени на начин кој е пропишан со 
Законот за градење кој предвидува целосна контрола во текот на градбата: 
одобрение, надзор, ревизија, поради што истите може да имаат негативно 
влијание на социјалниот и економскиот аспект на живеење и на животната 
средина, од причини што може да се несоодветно изградени и приклучени на 
инфраструктурните системи (пат, вода, струја), како и можат да предизвикаат 
ризик од нестабилност на градбите.  

 

Со легализирање на бесправно изградени објекти, државата пристапи кон 
решавање на долгогодишниот проблем на градење, со цел да воведе ред во 
планирањето на просторот.  
Потребата од легализација на бесправните градби во РСМ произлегува од 
состојбата затекната во државата, во која голем број на граѓани го немаат 
решено статусот на своите објекти, како и од меѓународно ратификувани 
правни акти (Виенската конвенција на државните претставници од 
Југоисточна Европа за националната и регионалната политика и програмите 
кои се однесуваат на дивоградбите, Национален акционен план за 
легализација и Национална стратегија за домување).  

 

Во правниот систем на РСМ пред 2011 година, одредби за „легализација“ на 
бесправни објекти се среќаваат во повеќе законски прописи и тоа во: Закон за 
сопственост и други стварни права3, Законот за градење4, Законот за катастар 
на недвижности5 и Законот за катастар на недвижности донесен во 2013 
година. 

 
Со одредбите од горенаведените закони, беше уредено дека на градежен објект 
изграден без одобрение за градење, градителот со самата градба не стекнува 

                                                 
3 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/01, 92/08, 139/09 и 35/10 
4 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 82/08 и 106/08 
5 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08, 158/10, 17/11, 51/11 и 74/12 
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сопственост, а до легализација или рушење на тој објект, врз основа на одлука 
на надлежен орган, ужива соодветна судска заштита која му припаѓа на 
сопственикот. Исто така, градителот на објектот кој гради на земјиште може да 
стекне сопственост на таков објект односно градбата да се легализира, доколку 
објектот се вклопува во урбанистичкиот план, а градбата се потврди со 
одобрение за градење од надлежен орган и се запише во јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 
 
Од причина што со горенаведените законски решенија не се придонесе за 
системско решавање на проблемот со бесправно изградените објекти, во 2011 
година е донесен Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со 
кој се уредуваат условите, начинот и постапката за евидентирање, утврдување 
на правен статус и санкционирање на бесправно изградените објекти. 
 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти како основен закон, со 
кој се уредуваат прашањата од областа на легализација на бесправно 
изградените објекти е донесен во 2011 година, кој закон треба да се применува 
до март 2021 година и истиот заклучно со 2017 година е повеќе пати менуван и 
дополнуван. Имено, со измените и дополнувањата на овој закон, неколку пати 
е продолжуван рокот за доставување на барање со потребната документација, 
нивно решавање, така што со последната измена од 2017 година поднесувањето 
на барање за утврдување на правен статус на бесправен објект е заклучно до 
31.12.2018 година, а неговата важност е со рок од десет години од неговото 
донесување односно до март 2021 година. 
 
Согласно наведеното, констатиравме дека при постапување по предметите 
надлежните институции ќе се соочат со проблем од аспект на рокот на важење 
на законот, март 2021 година, имајќи го предвид дека постојат голем број на 
тековни предмети за утврдување на правен статус на бесправни објекти 
поднесени во претходно предвидените законски рокови кои се во постапка и за 
кои сеуште не се донесени решенија за утврдување на нивниот статус поради 
повеќе причини (некомплетна документација, ненавремено постапување 
поради недоволни човечки ресурси, времен прекин на спроведување и 
донесување урбанистички планови). 
Истакнуваме дека до Собранието на РСМ доставени  се: 

 
- во септември 2020 година - Предлог - Закон за утврдување на правен 

статус на бесправно изградените објекти, по скратена постапка, со кој во 
преодни и завршни одредби даден е предлог започнатите постапки да 
продолжат согласно законот по кој се започнати, како и  предлог со кој се 
менува и опфатот на бесправно изградени објекти односно со овој 



ОПШТИНА СТРУГА 
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА СТРУГА 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 10 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

предлог закон под бесправно изградени објекти се подразбираат 
објектите  изградени заклучно со 01 октомври 2019 година (детално 
образложено во точка 6.1. од овој извештај) и  

- во јануари 2021 година – Предлог на Закон за изменување и дополнување 
на Законот за постапување со бесправно изградените објекти, со кој се 
предлага рокот на важење на законот до десет години од денот на 
влегувањето во сила да се продолжи за пет години, односно истиот да е со 
важност до март 2026 година. 

 
Со законот се дефинирани бесправно изградените објекти кои се изградени без 
одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, во и надвор 
од плански опфат, што ќе имаат можност да стекнат правен статус, и тоа:  

- објекти од значење за Републиката,  
- објекти од локално значење,   
- објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална 

здравствена заштита кои се изградени без одобрение за градење или 
спротивно на одобрението за градење,  

- делови (доградби и надградби) на објектите од значење за Републиката и 
од локално значење и на објектите на здравствените установи за 
примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита,  

- помошни градби (гаража, остава) кои се во функција на објект за 
домување или друг вид објект, базени на ниво на терен за индивидуална 
употреба,  

- времени објекти наменети за домување и 
- објекти, односно посебни делови од објекти, пренаменети без одобрение 

за пренамена.  
 

Согласно законот, услов е на објектот што ќе се легализира заклучно со 3 март 
2011 година да се изведени градежните и инсталациските работи во целост и да 
претставуваат градежна и функционална целина. Имателите на бесправно 
изградените објекти што се изградени до влегување во сила на овој закон, 
општините (за објектите од локално значење) односно Министерството за 
транспорт и врски (за објекти од значење на државата), во рок од една година 
од приемот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен 
објект, односно од денот на продолжување на постапката, доколку таа била 
прекината, утврдува дали се исполнети условите за утврдување правен статус 
пропишани со овој закон и издава урбанистичка согласност или донесува 
решение со кое се одбива барањето за утврдување правен статус на бесправен 
објект. 
Согласно член 3 од законот, под утврдување на правен статус на бесправен 
објект се подразбира запишување на бесправните објекти во јавната книга  за 
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запишување на правата на недвижности и вклопување на истите во 
урбанистичко планска документација.  
 
Постојната законска рамка овозможува повеќе надлежни институции на 
различен начин да бидат инволвирани во постапката за утврдување на 
правниот статус на бесправно изградените објекти. При тоа како клучни 
институции се единиците на локалната самоуправа и Министерството за 
транспорт и врски, како орган на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот. 

 
Со извршената анализа на одредбите на законот, утврдивме одредени 
недоречености и слабости , кои се однесуваат на: 

 
- не е предвидена обврската за изработка и донесување на стратешки 

документи во врска со постапување со бесправно изградените објекти во 
делот на утврдување на правен статус, во кои ќе се утврдат одделни 
активностите, надлежните институции носители на активностите, со рокови 
за нивна реализација и ресурси за нивно остварување. 
Истакнуваме дека еден од клучните предуслови за реално согледување на 
состојбата со бесправно изградените објекти и утврдувањето на правниот 
статус на бесправно изградените објекти е донесување на акт/стратегија со 
кој за период од повеќе години ќе се одредат насоките и целите за 
управувањето со бесправно изградените објекти, земајќи ги при тоа  во 
предвид оцената за влијанието врз животната средина и врз културното 
наследство; 
 

- во делот на евиденцијата на поднесени барања  за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени објекти, уредено е дека 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, 
имаат обврска да го водат и во електронска форма. Формата, содржината, 
како и начинот на водење на регистарот се пропишани со правилник6. 
Утврдивме дека во пропишаниот начин на водење на евиденцијата, покрај 
потребните податоци кои се однесуваат на деловоден (управен) број со датум 
на поведената постапка по барањето, податоци за барателот , вид на 
бесправен објект и забелешка, отсуствуваат податоци кои се однесуваат на 

                                                 
6 Правилник за формата и содржината како и начинот на водење на регистарот за 

поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 130/14 
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локација, на метри квадратни на бесправно изградениот објект кој е предмет 
на легализација со што би се утврдила и реалноста на очекуваните приходи 
во буџетот на општината, податоци за статусот на барањето, за бројот на 
барања за кој е започната постапка, до која фаза се барањата, која е 
причината што постапката е прекината, одбиена и што треба да се преземе 
понатаму.  
Исто така констатиравме дека не се пропишани критериуми за начинот на 
распределба на предметите на лицата овластени за водење на постапката за 
утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти. 
Имајќи во предвид дека регистарот не ги содржи наведените податоци, се 
создаваат потешкотии во обезбедување на целосна и комплетна евиденција 
за состојбата и бројот на сите бесправно изградени објекти кои би се стекнале 
со статус на легален објект на ниво на општина, како и на ниво на цела 
држава. 

 
- надзор над спроведувањето на одредбите  на овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон треба да врши органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на 
просторот односно МТВ, согласно член 27 од истиот.  
Истакнуваме дека не е предвидено носење на подзаконски акт со кој би се 
утврдиле надлежностите на МТВ при вршење на надзор врз општините. 
Констатиравме дека МТВ не врши надзор над законитоста на постапување на 
единиците на локална самоуправа во постапката за легализација на 
бесправно изградените објекти, што создава ризик од потврдување на 
навремено, целосно и доследно спроведување на надлежностите на сите 
државни органи и други правни лица опфатени со законот. 

Претходно наведеното упатува дека правната рамка која ја покрива областа 
предмет на ревизија не е доволно уредена и не може соодветно да го поддржи 
процесот за спроведување на постапките за утврдување на правниот статус на 
бесправните градби. 

 
Препорака: 
Општина Струга во соработка со Владата на РСМ да преземат мерки и 
активности за: 
- изработка на стратешки документ за постапување со бесправно изградените 

објекти; 
- измена и дополнување на законската регулатива во делот воспоставувањето 

на  регистарот на бесправно изградените предмети, односно истиот да 
содржи податоци и за локацијата, површината изразена во метри квадратни, 
како и задолжително пропишување на степенот на реализација на 
поднесеното барање заради потврдување на моменталниот статус и 
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- да се предвидат одредби за донесување на подзаконски акт  за уредување на 
надзорот над законитоста на работењето на единиците на локална 
самоуправа, градот Скопје и град Скопје. 

 
Стратешки документи 

 
4.1.2. План за управување со Светското природно и културното наследство 
на Охридскиот Регион (2020 - 2029)  

 
Планот за управување со Светското природно и културното наследство на 
Охридскиот Регион со акциски план7 е централен плански инструмент за 
заштита, користење, конзервација и одржлив развој на доброто, но и заштита 
на неговата автентичност и интегритет и пренесување на идните генерации. Тој 
претставува основа за донесување развојни одлуки од сите засегнати страни, 
со што се обезбедува рамнотежа меѓу заштитата на доброто и неговото 
искористување. 
Планот е изработен во согласност Законот за управување со светското 
природно и културно наследство во Охридскиот Регион8 и  активностите за 
негова изработка се отпочнати во 2009 година. 
Реализацијата на утврдените приоритети е поддржана со повеќегодишен 
акционен план за нивно реализирање во кои се определени активностите, 
носителите на активностите со рокови за нивна реализација и потребните 
ресурси за нивно остварување (финансиски).  

 
Со извршениот увид во утврдените приоритети на Планот за управување со 
Светското природно и културното наследство на Охридскиот Регион кои се 
однесуваат на темата предмет на ревизија, како најзначајни ги истакнуваме 
следните: 
- да се изработи детален инвентар на сите бесправно изградени објекти и да се 

спроведат постапки за Оцена на влијанијата врз животната средина (ОВЖС) 
и Оцена на влијанијата врз културното наследство (ОВКН) за да се процени 
нивното влијание врз исклучителната универзална вредност на доброто; 

- да се отстранат сите бесправни изградени објекти на територијата од 
доброто, а особено во Националниот парк „Галичица“, за кои врз основа на 
претходно спроведените ОВЖС и ОВКН, ќе се утврди дека претставуваат 
закана за доброто, вклучително и за интегритетот и автентичноста;  

- да се обезбеди спроведување на законите за да се спречи нелегално градење 
на територијата од наследството; 

- зајакнување на правната рамка во делот на подобрувањето на 
                                                 
7 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.45/20 
8 Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/10 
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интегративниот и координиран пристап при управувањето со што ќе се 
овозможи интервенција во правната рамка, која е релевантна за природното 
и културното наследство во Охридскиот Регион; 

- доделувањето правен статус на бесправно изградените објекти преку 
издавање мислење за прифатливоста на оцената на влијанија врз животната 
средина и културното наследство за бесправно изградените објекти во првата 
и втората заштитна зона; 

- донесувањето на просторниот план и соодветните урбанистички планови и 
- процесот на отстранување на бесправно изградените објекти се очекува да 

заврши до крајот на 2025 година. 
 

Истакнуваме дека, имајќи ја во предвид утврдената временска рамка во Планот 
за реализацијата на дефинираните приоритети поддржана со повеќегодишен 
акционен план за нивно реализирање во кои се определени активностите, 
Општина Струга има обврска за спроведување на барањата утврдени со 
планскиот документ. 

 
Препорака: 
Надлежните органи во Општина Струга да ја следат временската рамка за 
реализација утврдена во  повеќегодишниот акционен план за  спроведување на 
барањата утврдените во Планот за управување со Светското природно и 
културното наследство на Охридскиот Регион (2020 - 2029). 

 
 

4.2. Почитување на законските одредби во процесот на легализација на 
бесправно изградените објекти 
 
4.2.1. Процесот на постапување со бесправно изградените објекти во Република 
Северна Македонија е започнат од  03.03.2011 година со стапување во сила на 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти, од кога е започнато 
поднесувањето барања за утврдување правен статус на бесправно изградени 
објекти. Постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти ја спроведуваат органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот Министерството за транспорт и 
врски и единиците на локалната самоуправа односно општините. 
Со цел да се увериме дека постапките за легализација на бесправно изградените 
објекти се спроведуваат во согласност со одредбите од Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти извршивме увид во предметите и постапките за 
утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти во Општина 
Струга за период од 2011 до 2020 година. Предмет на ревизија од аспект на 
законските барања беа постапките за:  
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- утврдување на правен статус на бесправен објект за кој се подразбира 
запишување на бесправните објекти од значење за Републиката,  

- бесправните објекти од локално значење; 
- бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и 

терцијална здравствена заштита во јавната книга за запишување на 
правата на недвижности и вклопување на истите во урбанистичко-
планската документација; 

- запишување на бесправните објекти изградени на земјиште на кое 
согласно со важечката урбанистичко-планска документација е 
предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура;  

- бесправните објекти изградени во заштитен крајбрежен појас на 
вештачки езера и речни корита;  

- бесправните објекти со намена домување во станбени куќи согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои 
се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера и  

- линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски 
мрежи и средства во јавната книга за запишување на правата на 
недвижности согласно со Закон. 

Во насока на точен и целосен увид во пристигнатите барања кои подлежат на 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти, направивме анализа 
на регистарот на предметите во Општина Струга. Од вкупниот број 10.723 
примени барања за утврдување на правен статус на бесправно изградените 
објекти, решени се 3.049 предмети, одбиени 4.040 предмети, во постапка се 2.775 
предмети и 859 предмети се со неодреден статус. (Прилог 1 и Прилог 2) 
 

 
 
За спроведување на процесот на легализација, во Општина Струга ревизијата ги 

28%

38%

26%

8%

Вкупен број на предмети 10,723

решени 3.049

одбиени 4.040

во постапка се 2.775

со неодреден статус 859
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констатира следните состојби:  
-  не е донесена процедура за процесот на утврдување на правниот статус на 

бесправно изградените објекти во Општина Струга со која јасно ќе бидат 
пропишани активностите и одговорностите на лицата инволвирани во 
процесот на легализација на објектите; 

- Формирана е комисија за решавање на статусот на поднесените барања за 
легализација, при што се извршени 17 промени на членовите на комисијата. 
Поради зголемен обем на работа во 2013 година се формирани три комисии, 
во 2017 година се формирани шест комисии и во 2018 година се формирани 
три комисии; 

- изготвен е Регистар на барања за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти (регистар) во хартиена и електронска форма во кој се 
евидентирани 10.723 барања. Со увид во доставениот регистар 
констатиравме дека истиот не ги содржани сите потребни информации по 
поднесените барања односно за 5.417 барања нема намена на објектите, 
додека за 4.879 барања нема податоци за местоположбата на објектот; 

- Регистарот не е доставен до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, во рок од 15 
дена од денот на истекот на рокот за поднесување на барања за утврдување 
на правен статус на бесправно изградени објекти; 

- во регистарот на барањата за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти нема редоследност при решавање на предметите, не е 
наведено која комисија е надлежна за решавање на предметите и како 
предметите се распределуваат на комисиите за постапување. 

 
Наведените состојби не се во согласност со членот 26 од Законот за постапување 
со бесправно изградените објекти и придонесуваат да не се обезбедени услови 
за успешно и ефикасно спроведување на процесот на легализација на бесправно 
изградените објекти кои се во надлежност на Општина Струга.  
 
Препорака: 

          Надлежните лица во Општина Струга  
-  да донесат процедура за текот на процесот на легализација на бесправно 

изградените објекти и 
- да преземат активности за ажурирање на Регистарот на барањата за 

утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 
електронска и хартиена форма и истиот да го достават до надлежниот 
орган на државната управа. 

 
4.2.2. Од извршениот увид во предметите за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти, кај Општина Струга кои беа предмет на ревизија, 
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во делот на легализација на објектите за домување, а во врска со запазување на 
пропишаните рокови во постапката, ревизијата ја утврди следната состојба: 

- Кај дел од предметите заклучокот за прекин на постапката не е изготвен во 
законски утврдениот рок од десет работни дена од приемот на барањето, што 
не е во согласност со членот 10 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти, согласно кој доколку со барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект не е доставен некој од потребните документи или 
земјиштето на кое е изграден бесправниот објект е со незапишани права, 
надлежниот орган во рок од десет работни дена од денот на приемот на 
барањето донесува заклучок за прекин на постапката и доставува 
известување до барателот за дополнување на барањето, односно доставува 
барање до Агенцијата за катастар на недвижности за спроведување на 
соодветна постапка за запишување на правата врз предметното земјиште 
согласно со Законот за катастар на недвижности. Кај дел од испратените 
заклучоци за прекин на постапката, Комисијата ги информира 
подносителите за прекин на постапката без притоа да ги наведе сите 
потребни документи кои треба да се достават заради комплетирање на 
барањето. Поради ненавремено и несоодветното информирање на 
подносителите на барањата за комплетирање на документацијата кон 
барањето за предметите кои не ги содржат потребните документи не се 
постапува по истите.   

- Урбанистичка согласност за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект, кај дел од предметите за легализација, не се издава во 
законски утврдениот рок, што не е во согласност со одредбите од членот 11 
став 1 од Законот според кој единицата на локалната самоуправа, 
урбанистичката согласност ја издава во рок од една година од денот на 
приемот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
односно од денот на продолжување на постапката, доколку истата била 
прекината. 

- Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект, кај дел од 
предметите за легализација, не се издава во законски утврдениот рок, што не 
е во согласност со одредбите од членот 21 став 3 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти според кој единицата на локалната самоуправа, 
решението за утврдување на правен статус на бесправен објект го издава во 
рок од пет работни дена од денот на доставувањето на доказ за платен 
надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект или договор 
за одложено плаќање на овој надоместок или потврда дека барателот е 
корисник на социјална помош.  

- Дел од решенијата, односно заклучокот за одбивање на барањето за 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект не се доставени во 
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рок од една година од поднесување на барањето до барателите со што не е 
постапено во согласност со став 1 од членот 11 од Законот.  
 

Причина за наведената состојба е големиот број на доставени не комплетни барања 
во период пред истекот на рокот за поднесување, кадровската не екипираност 
односно малиот број на лица ангажирани во овој процес, не донесена интерна 
процедура за процесот на легализација, краткиот рок за изготвување на заклучокот 
за прекин на постапката и честото дополнување и изменување на Законот за 
бесправно изградени објекти.  
Не почитувањето на роковите од Законот има за ефект ненавремено и не комплетно 
информирање на барателите за документите кои не се доставени со барањето, 
одложување на постапката за утврдување на правен статус на бесправно 
изградените објекти, не навремено добивање на решението со кое барателот се 
стекнал со право на легализиран објект и не постапување за отстранување на 
бесправно изградените објекти кои не ги исполниле условите за урбанистичка 
согласност согласно Законот. 
 
Препорака: 
Надлежните лица во Општина Струга при издавање на урбанистичка согласност и 
донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти да ги почитуваат законски утврдените рокови во кои треба да се донесат 
истите . 
 
 
4.2.3. Од извршениот увид во документацијата на предметите за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти, ревизијата утврди дека: 

- во предмет бр.10-2313 и 10-2314 од 29.03.2016 година, нема  акт со кој е 
регулирана сопственоста на земјиштето- договор или изјава заверена на 
нотар од сопственикот на имотниот лист што е спротивно на член 7 точка 
2 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Во однос на 
истиот предмет донесена е Одлука од Советот на Општина Струга бр.08-
4678/20 од 28.12.2016 година, каде се задолжува општинската 
администрација, во идната урбанистичка - планска документација да 
изврши вклопување на бесправно изградениот објект бидејќи 
бесправниот објект е изграден надвор од плански опфат согласно 
Урбанистичката документација за с. Враништа, донесена со Одлука на 
Советот на Општина Струга бр.07-382/7 од 14.07.1999 година; 

- во предмет бр. 09-144 од 18.03.2011 година, извршена е исправка на 
геодетскиот елаборат од страна на овластениот геодет во намената на 
објектот од деловен простор во објект за живеење. Таа промена е 
прифатена од Комисијата за легализација на бесправно изградени 
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објекти иако од увидот на самото место ревизијата констатира дека се 
работи за деловен објект што не е во согласност со членот 9 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти и Програмата за уредување 
на градежно земјиште од 2011 година. Ефектот од оваа состојба е помалку 
наплатен износ на надоместок за деловен простор за четврта категорија 
во износ од 23 илјади денари. Исто така наплатениот надоместок е 
уплатен на погрешна  уплатна и приходна сметка - како надоместок за 
уредување на градежно земјиште.   

Ваквите состојби имаат за ефект легализација на бесправно изградени објекти 
кои не ги исполнуваат условите за урбанистичка согласност и помала наплата 
на надоместокот, што не е во согласност со член 21-б од Законот. 
 
Препорака: 
Надлежните лица на Општина Струга да спроведат контрола над работењето на 
комисиите за решавање на предметите за бесправно изградените објекти и за 
оние предмети кај кои се констатирани недостатоци и незаконитости во 
постапките да се постапи согласно законски прописи. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Инспекциски надзор над бесправно изградените објекти  
 
4.3.1. Врз основа на извршениот увид на дел од предметите за легализација и 
водените разговори со овластениот градежен инспектор од Општина Струга, е 
констатирано дека со стапувањето во сила на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти има зголемени градежни активности (доградби, 
надградби и сл.) на објекти за кои е поднесено барање на утврдување на правен 
статус на бесправен објект. 
Овластените градежни инспектори во рамки на Годишните програми за работа 
и својот редовен инспекциски надзор согласно Законот за градење9 и Законот за 
инспекциски надзор10, во неколку случаи имаат утврдено градежни активности 

                                                 
9 "Сл. Весник на РСМ" бр. 130/2009; 124/2010; 18/2011; 18/2011; 36/2011; 49/2011; 54/2011; 59/2011; 13/2012; 
39/2012; 144/2012; 25/2013; 70/2013; 79/2013; 137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014; 42/2014; 115/2014; 
149/2014; 187/2014; 44/2015; 129/2015; 129/2015; 217/2015; 226/2015; 30/2016; 31/2016; 39/2016; 71/2016; 
103/2016; 132/2016; 35/2018; 64/2018; 168/2018; 244/2019; 18/2020) 
10 "Сл весник на РСМ" бр. 50/2010; 162/2010; 157/2011; 147/2013; 41/2014; 33/2015; 193/2015; 53/2016; 
11/2018; 83/2018; 120/2018) 
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на објекти за кои е поднесено барања за легализација, за што се изготвени 
записници за извршен инспекциски надзор. Меѓутоа, наместо решенија за 
отстранување на објектите, по жалба на странката во постапката пред 
надлежни органи предметот е вратен во насока да се стопира постапката до 
решавање на правниот статус на бесправно изградениот објект. При тоа 
градежниот инспектор изготвува заклучок за прекин на постапката за 
инспекциски надзор согласно член 9511 от и член 14712. Законот за општа управна 
постапка Подносителите на барањата согласно Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти доставуваат изјава заверена на нотар дека 
објектот е изграден пред стапување на сила на законот, со што формално го 
исполнуваат еден од законските услови за легализација на бесправно 
изградените објекти, но постои ризик тој објект да е изграден после стапување 
на сила на Законот. 
Претходно наведеното укажува дека и после стапувањето на сила на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти поради неговите недостатоци 
посебно во делот на дадената можност за поднесување на некомплетни барања, 
честите измени на истиот, како и не извршеното аерофотогаметриско снимање 
на просторот на целата територија на државата, не координираност помеѓу 
комисиите и градежниот инспектор и не можност за постапување на локалниот 
градежен инспектор доведува до појава на изградба на ново изградени или 
доградби и надградби на објекти без одобрение за градење за кои постои ризик 
да се легализираат иако се изградени по донесување на Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти.  

 
 

                                                 
11 Сл. Весник на РСМ" бр. 124/2015; 65/2018) 
12 " Сл. Весник на РМ" бр. 38/2005; 110/2008; 118/2008; 51/2011) 
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Фотографии од објекти кој се одбиени по барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект 

Препорака: 
- Надлежните лица во Општина Струга да преземат мерки на инспекциски 

надзор и постапување во согласност со законските прописи во РСМ во делот 
на регулирање на статусот на бесправно изградените објекти.  

- Овластените градежни инспектори кои утврдиле градежни активности на 
објекти за кои е поднесено барање за легализација и изготвиле решение за 
нивно отстранување, истите да ги достават до комисијата заради запирање 
на постапката за легализација и утврдување на реална состојба на терен. 

  
4.3.2. Општина Струга во периодот од 2011 до 2020 година, постојано се соочува 
со проблем од недостаток на градежни инспектори, во последните години има 
само еден градежен инспектор, а во 2020 година примен е уште еден помлад 
градежен инспектор.  
Во редовниот инспекциски надзор согласно Законот за градење и Законот за 
инспекциски надзор, градежните инспектори изготвуваат решение за 
отстранување на објектот во кое се дава рок за отстранување на објектот од 
страна на странката и доколку странката не постапи во рокот се носи Заклучок 
за дозвола за отстранување на бесправниот објект.  Градежните инспектори 
поднесуваат извештаи до раководителот на Секторот за инспекциски надзор за 
тоа колку предмети треба да се отстранат, а отстранувањето треба да се врши со 
надворешна фирма ангажирана од општината преку доделување на договор за 
јавна набавка согласно одредбите од Законот за јавни набавки. До денот на 
ревизијата во Општина Струга има 4.040 одбиени барања за регулирање на 
правниот статус на бесправно изградени објекти, кои согласно Законот за 
регулирање на правниот статус на бесправно изградените објекти и Законот за 
градење треба да бидат отстранети. Во Општина Струга во периодот опфатен со 



ОПШТИНА СТРУГА 
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА СТРУГА 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 23 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

ревизијата нема спроведено отстранување на бесправно изграден објект 
согласно Законот за постапување со бесправно изградените објекти, а со 
исклучок на другите години (2011-2019), во текот на 2017 година, општината нема 
ангажирано надворешна фирма за отстранување на бесправно изградени 
објекти.  
Ваквата состојба не е во согласност со член 24 од Законот каде е регулирано дека 
бесправните објекти кои нема да ги исполнат условите за издавање на 
урбанистичка согласност 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 и придонесува за појава на бесправно градење и хаотична 
состојба во делот на урбаното живеење. 

 
Препорака: 
Градоначалникот на Општина Струга согласно законски утврдените 
надлежности  да преземе мерки за:  
 кадровско зајакнување на Секторот за инспекциски надзор со градежни 

инспектори  и 
 постапување во однос на отстранување на бесправно изградените објекти.  

 
4.3.3. Ревизијата утврди дека не е воспоставена координација помеѓу 
организационите единици во Oпштина Струга, кои се инволвирани во процесот 
на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и другите 
организациони единици како што се градежната инспекција и даночното 
одделение. Постои појава да решенијата за одбивање на барањата не се 
доставуваат до општинската градежна инспекција за преземање мерки за 
постапување со бесправно изградените објекти.  
По правосилноста на решенијата за утврдување на правен статус на бесправно 
изградените објекти, истите не навремено се доставуваат до даночното 
одделение заради проверка и увид дали за објектот е утврдена обврска за 
плаќање на данок на имот и ако не е утврдена да се повика 
сопственикот/корисникот за да поднесе даночна пријава и да се задолжи со 
данок на имот. Од 2020 година се постапува по препораката дадена во 
Конечниот ревизорски извештај од извршената ревизија на регуларност за 2019  
година, односно Секторот за урбанизам со книга за примопредавање доставува 
еден примерок од Решението со кое се утврдува правен статус на бесправно 
изградениот објект до Одделението за администрирање со даноци и такси за 
евиденција на новиот недвижен имот, но не се обезбедува даночна пријава што 
не е во согласност со членот 27 од Законот за даноците на имот13.  Одделението 
за даноци согласно добиеното решение треба да стапи во контакт со 

                                                 
13 “Данокот на имот се утврдува врз основа на податоците од даночната пријава,деловните книги на обврзниците 
и другите податоци со кои располага општинската администрација“. 
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сопственикот на имотот  и доколку имотот не бил до тогаш пријавен да побара 
да биде поднесена даночна пријава од страна на носителот на правото на 
сопственост на легализираниот објект со цел задолжување со данок на имот.  
Согласно член 84 точка 1 од Законот за даноците на имот14 Општина Струга не 
може ниту да ги утврди ниту да ги наплати приходите кои произлегуваат за 
недвижен имот кој стекнал правен статус на бесправно изградени објекти од 
периодот на стапување во сила на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти за рок подолг од последните 5 години.  
Општина Струга се соочува со недостаток на овластени проценители во 
даночното одделение заради утврдување на реална вредност на новите објекти.   
Ефектот од горе наведеното е неможноста за преземање мерки од надлежните 
органи во врска со постапување по решенијата за одбивање на барањата и 
проверка дали за објектот е утврдена обврска за плаќање на данок на имот, а со 
тоа и задолжување на сопствениците на легализираните објекти да плаќаат 
данок на имот. 
 

Препорака: 
Надлежните лица да преземат мерки и тоа 

- во даночното одделение да се зголеми бројот на овластени проценители и  
- сопствениците на објектите за кои е завршена постапката за легализација 

да се повикаат да поднесат даночни пријави и да бидат задолжени со 
данок на имот за истите.  

4.4. Наплата на надоместок за утврдување правен статус на бесправно 
изградени објекти 

 
4.4.1. Согласно увидот во сметководствената евиденција за наплатениот надоместок 
по основ на регулирање на правниот статус на бесправно изградените објекти во 
Општина Струга констатиравме дека на сметката Побарувања по основ надоместок 
за бесправно изградени објекти постои разлика од 339 илјади денари помеѓу 
почетната состојба на 01.01.2019 година,  која е во износ од 6.697 илјади денари, со 
салдото на 31.12.2018 година кое е во износ од 7.037 илјади денари, ваквата состојба 
не е во согласност со  член 9 став 3 од Законот за сметководството  на буџетите и 
буџетските корисници15 каде е пропишано дека почетните состојби во главната 
книга во тековната година треба да се еднакви со заклучните состојби на крајот на 
претходната година. 
Ваквата состојба има влијание на финансиските извештаи и придонесува истите да 
не даваат точен, вистинит и целосен преглед на приходите и побарувањата. 

                                                 
14 „ Правото на утврдување на данокот застарува за пет години по истекот на годината во која требало да биде 
утврден“ 
15 "Сл. Весник на РСМ" бр. 61/2002; 98/2002; 81/2005; 24/2011; 145/2015; 170/2017) 
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Со увид во сметководствената евиденција за периодот од 2015 до 2019 година, 
утврдивме дека не постои усогласеност помеѓу евидентираната уплата на сметката 
побарувања по основ на надоместок за утврдување правен статус на бесправно 
изградени објекти  и наплатениот надоместок за утврдување правен статус на 
бесправно изградени објекти евидентиран на сметката приходи. Ваквата состојба се 
должи на уплата на средства на погрешна приходна сметка, во сметководсвената 
евиденција евидентирани се налози за извршување од извршител како преземање 
на обврска и отстапување на побарување (плаќање со пресметка) без истото да се 
изврши преку трансакциска сметка ( односно извршено е плаќање со пресметка). 
Имајќи во предвид дека сметката на Општина Струга е блокирана подолг временски 
период ваквиот начин на плаќање не е во согласност со член 18 став 1 и 4 и член 21 од 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, го нарушува 
сметководственото начело на готовинска основа и не е во согласност со член 25 став 
2 од Законот за платен промет со кој е регулирано дека буџетските корисници кои 
имаат блокирани трансакциски сметки не можат да плаќаат со пресметка и има за 
ефект погрешно прикажување на финансиските извештаи на Општина Струга.   
 
Препорака: 

- Надлежните лица во секторот за финансиски прашања во Општина Струга, 
доколку вршат наплата на надоместокот за бесправно изградени објекти со 
пресметка задолжително истото да се изврши преку трезорскиот систем. 

- Надлежните лица во Секторот за урбанизам при изготвување на заклучок-
пресметка за наплата на надоместоците, да ги наведат точните уплатни и 
приходни сметки, согласно Правилникот за класификација на  приходите. 

 
4.4.2. Согласно член 20 став 10 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти единиците на локалната самоуправа и градот Скопје се 
должни средствата наплатени од надоместокот за утврдување на правен статус 
на бесправен објект да ги користат наменски и тоа за донесување на 
урбанистичко-планска документација со која се врши вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичко-планската документација и за 
инфраструктурно уредување на просторот во кој се наоѓаат истите. За 
потрошените средства општините треба да доставуваат Годишен извештај до 
Министерството за транспорт и врски. 
Во следната табела е претставена висината на наплатениот надоместокот за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во Општина 
Струга по години и учеството на истиот во вкупните приходи на основниот 
буџет: 
 Во илјади денари 

 
година 

Вкупно 
реализираните 

Наплатен надоместок 
по основ на 

% на учество на 
наплатениот 
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приходи на 
основен буџет 

утврдување правен 
статус на бесправно 
изградени објекти 

надоместок во 
вкупно 
реализираните 
приходи 

2011 204.135 0 0 
2012 213.802 9.086 4,25 
2013 234.949 12.287 5,23 
2014 244.141 8.825 3,61 
2015 229.484 7.933 3,46 
2016 253.614 8.519 3.36 
2017 274.619 9.845 3,59 
2018 317.652 13.384 4,22 
2019 469.106 12.168 2,59 
 

 Од извршениот увид во документацијата и сметководствената евиденција  ја 
утврдивме следната состојба: 

- во Програмата за уредување на градежно земјиште и Програмата за 
изработка на урбанистички планови нема разграничени податоци колку од 
наплатениот надоместок за бесправно изградени објекти ќе се користи за 
изготвување на урбанистичко-планска документација со која се врши 
вклопување на бесправните објекти, а колку за инфраструктурно уредување 
на просторот во кој се наоѓаат истите поради кое неможе да се следи 
наменското користење на средствата;  

- за користењето на средствата наплатени од надоместокот за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти Општина Струга не доставува 
годишен извештај до Министерството за транспорт и врски и  

- во сметководствената евиденција од страна на ревизијата констатирани се 
плаќања со пресметка, при што уплатите по тие средства не се евидентирани 
на трансакциска сметка со што е нарушено буџетското начело на готовинска 
основа. 

 
Ваквиот начин на планирање и трошење на средствата од надоместокот за 
легализирање на бесправно изградените објекти придонесува за немање на 
податоци за тоа дали наплатените приходи ги покриваат обврските/трошоците кои 
произлегуваат од процесот на легализација на бесправно изградените објекти и 
дали истите се користат наменски.  
 
Препорака: 
Надлежните лица во општината да преземат мерки:  

- програмите за уредување на градежно земјиште и за изработка на 
урбанистичко планска докуументација да содржат разграничени податоците 



ОПШТИНА СТРУГА 
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА СТРУГА 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 27 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

за средствата за изготвување на урбанистичко-планска документација со 
која се врши вклопување на бесправните објекти и за инфраструктурно 
уредување на просторот во кој се наоѓаат истите и 

- да доставуваат Годишен извештај за наменското користењето на 
наплатените средства од надоместокот за утврдување на правен статус на 
бесправен објект  до Министерството за транспорт и врски. 

 
4.4.3.Општина Струга има склучено договори и анекси на договори за одложено 
плаќање на надоместокот за утврдување правен статус на бесправно изградени 
објекти, согласно член 20 точка 8 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти16 за што се констатирани следните состојби:   

- Дел од обврзниците на кои им е овозможено надоместокот да го плаќаат на 
рати, не го испочитувале рокот во договорот и анекс-договорот што го 
потпишале за што Општина Струга повела судски постапки. До денот на 
ревизијата не се наплатени побарувањата по основ на надоместокот за 
утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, во вкупен износ 
од 1.100 илјади денари. 

- Со ревизијата е утврдено дека се изготвувани Решенија за утврдување 
правен статус за бесправен објект, со заверка на правосилност и истите се 
доставени до Агенцијата за катастар на недвижности -АКН, каде се 
запишани со право на сопственост во јавните книги, без притоа да биде 
платен надоместок во целост. Постои висок ризик за наплата на остатокот 
од не наплатените побарувања по овој основ, бидејќи некои од имотите што 
биле предмет на утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти се отуѓени, а за дел од правните лица постои ризик од отворање на 
стечајни постапки, да се ликвидираат и избришат од Централниот регистер 
со што побарувањата би останале не наплатени. 

 
Неследењето на наплатата на побарувањата за субјектите на кои им е дадена 
можност да го плаќаат на рати надоместокот за легализација на бесправно 
изградените објекти и непреземањето мерки за навремена наплата на ратите 
придонело Општина Струга да поведе судски постапки и да се доведе во ситуација 
да не може да ги наплати побарувањата по овој основ.   
 
Препорака: 
Надлежните лица во Општина Струга да преземат мерки  и тоа:  

                                                 
16 „Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот може да го плати еднократно во 
рок од десет работни дена од денот на приемот на заклучокот или одложено на дванаесет месечни рати. Доколку 
надоместокот се плаќа одложено, барателот е должен со единицата на локалната самоуправа да склучи договор 
за одложено плаќање на надоместокот за утврдување на правен статус“ 
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- следење и наплата на договорите за одложено плаќање на  надоместокот 
за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти;  

- на решенијата за утврдување правен статус за бесправен објект, да не се 
врши заверка на правосилност, без да биде платен надоместок во целост.   

 
4.5. Постапка за носење на урбанистичко планска документација: 
 
4.5.1. Процесот на донесување на урбанистичко планска документација во 
општините е сложен и комплексен и поделен е во неколку фази, каде надлежност 
имаат повеќе институции и органи. Согласно законската регулатива, увидот во 
документацијата и извршените интервјуа со надлежните лица за урбанизам во 
Општина Струга констатиравме дека: 

- до 2017 година, во Општина Струга во употреба е еден ГУП поделен на 30 
блока, во употреба се педесет ДУП- ви од кои два се поништени согласно 
Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/2020), во 
употреба се деветнаесет општи акти, поништени се дваесет и седум општи 
акти и во употреба се шеесет и четири ЛУПД. Во период од 2018 -2020 
година има донесено само три електронски детални урбанистички плана -
ДУП, а хартиени планови нема донесено. Во Општина Струга во подготовка 
се два ДУП-ви во хартиена форма, седумнаесет ДУП-ви во електронска 
форма, шест ЛУПД во електронска форма и четири УПС/УПС/УПВНМ во 
електронска форма;  

- со одлука на Советот на општината има донесено повеќе ЛУПД за 
поединечни маркици/предмети, но истите не се вклопени во ЛУПД во 
предвидениот рок од 5 години; 

- од 14.08.2019 година, донесена е Одлука за времен прекин на спроведување 
на урбанистичко планска документација и постапки, а на 15.11.2019 година, 
е донесена Одлука за дополнување на времен прекин на спроведување на 
урбанистичко планска документација и постапки. На 30.06.2020 година, 
донесена е Одлука за времен прекин на донесување и спроведување на 
урбанистичко планска документација и постапки; 

- согласно законската процедура за донесување на ДУП и ЛУПД, во секторот 
за урбанизам на Општина Струга пристигнати се иницијативи за 
усвојување кои се предложени од страна на комисиите и други засегнати 
страни со цел дополнување и усогласување на урбанистичко планската 
документација. Надлежните лица од општината во секторот за урбанизам 
се во фаза на разгледување на програмите, предлозите и иницијативите за 
донесување на новите ДУП и ЛУПД; 

- комисијата за управување со природно и културно наследство на 
Охридскиот регион не редовно се состанувала и од крајот на 2018 година, 
има одржано 4 седници, во 2019 година има одржано 3 седници, а во 2020 
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година, до извршувањето на ревизијата, комисијата има одржано 6 
седници на кои се решавало по пристигнати барања за вклопување во УПД 
и ЛУПД. 

Дополнителни проблеми при изготвување на урбанистичко планската 
документација се јавуваат поради не усогласеност на Законот за градење и Законот 
за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање со Планот за управување со Светското природно и 
културно наследство за Охридскиот регион со Акциски план (2020-2029), во делот на 
нормативите за урбанистичкото планирање (дозволен процент за градење на ниво 
на градежна парцела и процентот на предвидено зеленило согласно урбанистичко 
планска документација, оддалеченост на објектот од брегот на езерото и др).  
Ваквата состојба ги пролонгира донесувањето на плановите и работата на 
комисијата, планерите и сите инволвирани во процесот на донесување на 
урбанистичко планската документација за Општина Струга. Поради 
пролонгирањето на процесот на донесување на УПД, донесените согласности од 
надлежните институции застаруваат и потребно е обезбедување на нови 
согласности. 
 
Препорака: 
Надлежните лица во општината да го започнат процесот за изготвување и 
донесување на целокупна УПД на територијата на Општина Струга, преку 
предвидување на финансиски средства за истиот, почитување на постојната 
законска регулатива и насоките на Планот за управување со Светското природно и 
културно наследство за Охридскиот регион со Акциски план (2020-2029) . 
 
4.6. Постапување со бесправно изградени објекти од Министерството за 
транспорт и врски 
 
Во функција на заокружување на процесот на легализација на бесправно 
изградените објекти на територијата на Општина Струга ревизијата изврши увид и 
во предметите кои се однесуваат на легализација на објекти  кои се во надлежност 
на Министерството за транспорт и врски. Утврдените состојби во Министерството 
за транспорт и врски се идентични со состојбите утврдени со ревизијата на 
успешност извршена во 2015 година на тема „Ефикасност на процесот на 
легализација на бесправно изградените објекти во РМ во периодот 2011-2014 
година“. 
 
4.6.1. Министерството за транспорт и врски како орган на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот ја спроведува 
постапката за утврдување на правен статус на објекти од значење за Републиката, 
согласно со Законот за градење и друг закон, на објекти на здравствените установи 
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за терцијална здравствена заштита и за електронските комуникациски мрежи и 
средства. Во врска со тоа води Регистар за поднесените барања за утврдување на 
правен статус на бесправни објекти во пишана и во електронска форма, а во рамки 
на истиот ги евидентира и барањата за утврдување на правен статус на објекти на 
државните органи кои беа предмет на ревизијата. Водењето на Регистар за 
поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти е во 
согласност со членот 26 став 1 и 2 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти, според кој органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредувањето на просторот води Регистар за поднесени барања за 
утврдување на правен статус на бесправни објекти, задолжително и во електронска 
форма. Регистарот ги содржи сите податоци утврдени во Правилникот за формата 
и содржината на регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус 
на бесправни објекти17   
Во министерството се води евиденција на текот на постапката, од поднесување на 
барање до донесување на решение за утврдување на правен статус, односно 
решение за одбивање на барањето, во Уписник, согласно Правилникот за 
содржината, начинот и формата на водење евиденција во управната статистика 
како и содржината на извештаите од управната статистика18  
До Министерството за транспорт и врски заклучно со 05.10.2020 година, поднесени 
се вкупно 21.832 барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти од прва категорија и во надлежност на министерството. Од вкупниот број на 
барања, 276 барања се однесуваат на легализација на објекти во опфатот на 
Општина Струга кои се однесуваат за потребите на државните органи, агенциите и 
фондовите основани од Владата на РСМ, на објекти од значење за Републиката кои 
претставуваат недвижно културно наследство и споменички целини прогласени со 
закон или друг акт за заштита на културното наследство, електронски 
комуникациски мрежи и средства (кои не се линиски мрежи и средства) и за 
трафостаници, линиски електронски комуникациски мрежи и средства, државни 
патишта, придружно услужни објекти на државни патишта утврдени со закон, 
далноводи, нисконапонски водови, линиски инфраструктурни објекти, објекти во 
рударски комплекси, и електронски комуникациски мрежи и средства кои не се 
линиски мрежи и средства (базни станици, антенски столбови - предаватели и сл.). 
 
4.6.2. Во Министерството за транспорт и врски нема организациона единица која е 
надлежна за постапување/следење на предметите поврзани со бесправно 
изградени објекти, за оваа намена формирани се комисии за спроведувањето на 
постапките. Членовите на комисиите за спроведување на надлежностите 
предвидени во Законот за постапување со бесправно изградени објекти, извршуваат 
                                                 
17 (Сл. Весник РМ бр. 130 - 03.09.2014) 
 
18 (Сл. весник бр. 2 од 2009 година). 
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и други работи и задачи предвидени во Правилникот за систематизација на 
работните места. 
За ефикасно спроведување на процесот на легализација, во министерството за 
транспорт и врски преземени се следните активности:  

- формирани се седум комисии за спроведување на постапката за утврдување 
на правен статус на бесправно изградените објекти;  

- формирани се шест комисии за вршење на увид на самото место на кое е 
изграден бесправниот објект, во чиј состав согласно со Законот има лице со 
високо образование градежен инженер или инженер-архитект; 

- се води Уписник/регистар за првостепена постапка за барањата за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти; 

- изготвено е овластување и е назначен координатор на комисиите за 
спроведување на постапката за утврдување на правен статус и вршење на 
увид на бесправно изградените објекти; 

- изготвено е овластување и се назначени лица за ракување со приемен 
штембил за уписникот за првостепена постапка за бесправно изградени 
објекти. 

 
За успешно работење на комисиите за спроведување на постапката за утврдување 
на правен статус на бесправно изградените објекти и на комисиите за вршење на 
увид на бесправно изградените објекти изготвено е Работно упатство за работа на 
комисиите за спроведување на постапката за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти МТЦ-11-РУ-02, со важност до 15 септември 2018 година, 
согласно ISO стандардот 9001:2008, бидејќи стандардот 9001:2008 престанува да 
важи, а почнува да се применува стандардот 9001:2015. Министерството сеуште нема 
сертификат за стандардот 9001:2015 (во тек е изработка на нови процеси усогласени 
со стандардот 9001:2015) во кое јасно се разграничени работите и активностите на 
комисиите, како и документацијата што треба да ја изготват. 

 
Со претходно преземените активности обезбедени се услови за успешно и ефикасно 
спроведување на процесот на постапување со бесправно изградените објекти кои се 
во надлежност на Министерството за транспорт и врски. 
 
Препорака: 
Да продолжат активностите со сертифицирање со стандардот 9001:2015 во функција 
на изработка на нови процедури. 

 
4.6.3. Од извршениот увид во предметите за објекти од прва категорија во 
надлежност на МТВ, кои се однесуваат за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти за територијата на Општина Струга, а во врска со почитување на 
пропишаните рокови во постапката, ревизијата ја утврди следната состојба: 
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- заклучокот за прекин на постапката кај дел од предметите не се изготвува во 
законски утврдениот рок од десет работни  дена од приемот на барањето, што 
не е во согласност со членот 10 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти, според кој доколку со барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект не е доставен некој од наведените документи 
според членот 6 или земјиштето на кое е изграден бесправниот објект е со 
незапишани права, надлежниот орган во рок од десет работни дена од денот 
на приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката и 
доставува известување до барателот за дополнување на барањето, односно 
доставува барање до Агенцијата за катастар на недвижности за 
спроведување на соодветна постапка за запишување на правата врз 
предметното земјиште согласно со Законот за катастар на недвижности; 

- урбанистичка согласност за утврдување на правен статус на бесправен 
објект, кај дел од предметите за легализација, не се издава во законски 
утврдениот рок, што не е во согласност со одредбите од членот 11 став 1 од 
Законот според кој Министерството за транспорт и врски урбанистичката 
согласност ја издава во рок од една година од приемот на барањето за 
утврдување на правен статус на бесправен објект, односно од денот на 
продолжување на постапката, доколку истата била прекината; 

- не постапување по членот 21 став 4 од Законот, според кој Министерството за 
транспорт и врски решението за утврдување на правен статус на бесправен 
објект го издава во рок од пет работни дена од денот на издавањето на 
урбанистичката согласност; 

- не доставување на правосилните решенија со пропратна документација до 
Агенцијата за катастар на недвижности согласно член 21 став 8 каде е 
утврдено дека Решението за утврдување на правен статус на бесправните 
објекти од значење за Републиката, бесправните објекти од локално значење, 
бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и 
терцијална здравствена заштита, линиските инфраструктурни објекти и 
електронските комуникациски мрежи и средства, кое е правосилно и 
извршно, надлежниот орган по службена должност го доставува до 
Агенцијата за катастар за недвижности, во електронска форма. Откако е 
востановен е-кат шалтерот, вработените кои се определени да работат со 
истиот, преземаат мерки правосилните и извршни решенија за утврдување 
на правен статус за бесправно изграден објект, по службена должност да 
бидат доставени во Агенцијата за катастар на недвижности. 
 

Ефект од таквото постапување е ненавремено информирање на барателите за 
документите кои не се доставени со барањето, кои треба да се достават до 
надлежниот орган, одолговлекување на постапката за утврдување на правен статус 
на бесправно изградените објекти и неможноста за евидентирање на истите во 
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деловните книги на основа веродостоен документ и воведување на истите во 
катастарската евиденција. 
 
Препорака: 
Надлежните лица во МТВ да преземат активности: 

- за почитување на законските рокови за носење на комплетен заклучок за 
прекин на постапката, урбанистичка согласност и решение за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти во согласност со законски 
дадените рокови, а правосилните решенија да се доставуваат до Агенцијата 
за катастар на недвижности. 

- да се интензивира решавањето на барањата за утврдување на статусот на 
бесправно изградените објекти во надлежност на Министерството за 
транспорт и врски. 

 

4.7. Надзор над спроведување на одредбите од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 
 
4.7.1. Со членот 27 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти е 
пропишано дека надзор над спроведување на одредбите од овој закон и прописите 
донесени врз основа на законот, врши органот на управа надлежен за уредување на 
просторот.  Во законот не се предвидени одредби за надзор на законитоста на 
работењето на органите на општините со кој детално ќе се одреди надлежноста на 
органот на државната управа односно МТВ при спроведување на надзор на 
работењето на општините, општините во градот Скопје и град Скопје. 
Министерството за транспорт и врски преку Сектор за управно - надзорни работи - 
Одделение за надзор над законитоста на работата на органите на општините, 
општините во градот Скопје и град Скопје врши надзор над спроведување на 
одредбите од Законот за постапување со бесправно изградени објекти така што 
постапува согласно барањата по конкретен предмет односно по доставени 
поднесоци од правни и физички лица (претставки, молби, барања) кои се однесуваат 
на постапката која ја водат општините за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објекти на начин што таквиот поднесок со барање за произнесување го 
проследува до надлежниот орган и по добиениот одговор од општината ја известува 
странката или пак доколку утврди дека има одредени неправилности во водењето 
на постапката и примена на законските одредби, доставува укажување до 
општината со препорака доследно спроведување на законските одредби. 
Исто така како второстепен орган Министерството за транспорт и врски преку 
Сектор за управно - надзорни работи Одделение за управни работи во втор степен 
по изјавена жалба против управните акти донесени од страна на општините во 
постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти ја цени 
законитоста и исправноста на истите. 
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Ревизијата утврди дека во Секторот за управно - надзорни работи Одделение за 
управни работи во втор степен по изјавена жалба против управните акти донесени 
од страна на општините во постапката за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти нема пристигнато жалба за законитоста на работењето на 
органите на Општина Струга за работи од нивна надлежност кои се однесуваат на 
бесправно изградените објекти. 
Законски не дефинираниот надзор над законитоста на спроведувањето на Законот 
и  не извршениот надзор од МТВ над предметите кои не се по барање или жалба, а 
се во надлежност на Општина Струга, придонесува за немање сознание како се 
спроведува постапката, кои проблеми се јавуваат и какви мерки и активности треба 
да се преземат за подобрување на усогласеноста на процесот на легализација.  
Во тек е постапка за донесување на нов Закон за постапување со бесправно 
изградени објекти кој во месец септември 2020 година, Владата на РСМ го има 
доставено до Собранието. Во ова законско решение предвиден е надзор над 
спроведувањето на Законот од страна на општините и тоа од Министерството за 
транспорт и врски, Државниот градежен инспекторат и Државниот управен 
инспекторат, каде е точно утврдено за примената на кои одредби кој орган врши 
надзор. 
5. Ревизорски заклучок  
 
Законски дадената можност за доставување на некомплетни барања за утврдување 
правен статус на бесправно изградени објекти, кои најчесто се без геодетски 
елаборат и имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект, честите 
измени на законот, непочитување на утврдените рокови во Законот за преземање 
одредени дејства, кадровската не екипираност на градежната инспекција, 
непостапување по донесените заклучоци од градежните инспектори, сложеноста на 
процесот на донесување на планско урбанистичка документација, носење на одлуки 
за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистичко планска 
документација и постапки и слабостите во делот на наплатата на надоместоците за 
регулирање на правниот статус на бесправно изградените објекти имаат влијание 
процесот на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 
Општина Струга да не се одвива според потребната/очекуваната динамика што 
влијае на одолговлекување на процесот и непостигнување на целите на Законот. 
  
6. Останати прашања 

 
6.1. Во тек е постапка за донесување на нов Закон за постапување со бесправно 
изградени објекти кој во месец септември 2020 година, Владата на РСМ го има 
доставено до Собранието. Потребата од донесување на нов Закон се јавува 
поради ефектите кои не се постигнати со претходниот Закон. Честите промени 
на Законот за постапување со бесправно изградените објекти, посебно во делот 
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на дадената можност поднесување на некомплетни барања, како и не 
извршеното аерофотогаметриско снимање на просторот на целата територија 
на државата, не координираност помеѓу комисиите и градежните инспектори и 
не постапувањата на локалните градежен инспектори доведува до појава на 
изградба на ново изградени или доградби и надградби на објекти без одобрение 
за градење за кои постои ризик да се легализираат иако се изградени по 
донесување на Законот.  Што значи дека иако основната цел на Законот за 
постапување со бесправно изградените објекти е да се намали градењето без 
дозвола и да не се ставаат луѓето во нерамноправна положба градењето без 
дозвола односно бесправното градење и понатаму е проблем кој се јавува во 
Република Северна Македонија. 
Со предлог-законот се предвидува можност за легализација на бесправни 
објекти кои се предвидени со Законот за градење или друг закон, помошни 
градби (гаража, остава) кои се во функција на објект за домување или друг вид 
објект, базени на ниво на терен за индивидуална употреба, времени објекти 
наменети за домување, како и објекти за примарна обработка на земјоделски 
производи (освен настрешници и објекти за времено сместување) согласно 
Законот за земјоделско земјиште кои се изградени на градежно земјиште, а кои 
претставуваат градежна и функционална целина заклучно со 1 октомври 2019 
година. Понатаму ќе можат да се легализираат и бесправните објекти од јавен 
интерес утврден со закон чии иматели се државни органи или општините или 
правни субјекти основани од државата, кои заклучно со 1 октомври 2019 година 
се градежна целина. Со овој закон нема да можат да се легализираат бесправни 
објекти со намена А2, односно домување во станбени згради, како и бесправни 
доградби и надградби на зградите, на пример терасите.  
Исто така со законот не можат да се легализираат бесправно изградените 
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 и за кои објекти во 
Студиите за оцена на 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, е утврдено дека ќе ги загрозат 
Исклучителните универзални вредности.  
Во рамките на Охридскиот Регион ќе можат да се легализираат само оние 
објекти кои претставуваат функционална целина до 1 октомври 2019 година и 
кои според студиите за оцена на влијанијата врз животната средина и студиите 
за оцена на влијанија врз културното наследство не ги загрозуваат 
универзалните вредности согласно УНЕСКО“. 
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