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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 Охрид. 
 
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:  
 
Примената на недоволно уредена законска регулатива за спроведување на 
легализацијата, чести измени и дополни на законот во делот на продолжување на 
рокот на поднесување на барање и комплетирање на документацијата, недоволна 
кадровска екипираност на чинителите инволвирани во процесот, недоследна 
примена на законски предвидените услови и рокови за постапување, сложеноста на 
процесот на донесување на урбанистичко планска документација, носење на одлуки 
за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистичките планови и 
постапките за легализација, слабостите во делот на наплата и користење на 
надоместоците за бесправно изградените објекти, како и нецелосно почитување на 
законските одредби при спроведување на постапките за утврдување на бесправно 
изградени објекти кои се во надлежност на Министерството за транспорт и врски, 
се состојби кои имаат влијание врз законско, транспарентно и ефикасно 
спроведување на постапките за утврдување на правниот статус на бесправно 
изградените објекти на територијата на Општина Охрид и истите придонесуваат 
легализацијата на бесправно изградените објекти да не се одвива согласно целите 
на законот, имајќи во предвид дека изградбата на бесправно изградените објекти 
негативно се одразува на урбаниот развој и на зачувувањето на светското природно 
и културно наследство во Охридскиот Регион. 
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Извршена е ревизија за 2018 година и издаден е Конечен извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Охрид, сметка на основен буџет 
(630) и (637), во кои за двете сметки не е изразено мислење за финансиските 
извештаи, додека за усогласеност со закони и прописи изразено е неповолно 
мислење. 
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 Охрид, е извршена во март 2020 година при што е констатирано дека од 
вкупно дадени 49 (четириесет и девет) препораки, 13 (тринаесет) препораки се 
спроведени, за 6 (шест) препораки спроведувањето е во тек, 21 (дваесет и една) 
препорака не се спроведени, 8 (осум) препораки делумно се спроведени и 
спроведувањето на 1 (една) препорака не е применливо.  
 
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 Охрид, ги констатиравме следните состојби: 

- 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; 

- во постојното законско решение не е предвиден подзаконски акт, со кој 
детално ќе се утврдат надлежностите на органот на државната управа 
односно МТВ при спроведување на надзор на работењето на општините, 
општините во градот Скопје и град Скопје; 

- потреба од обезбедување доволно кадровски ресурси за непречена 
реализација на целокупната постапка на легализација; 

- не е донесен интерен акт или пишана процедура за сите фази на 
спроведување на постапката на утврдување на правен статус, вклучувајќи ја 
и координацијата помеѓу инволвираните организациони единици; 

- 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; 
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- Општина Охрид не располага со целосни информации за висината на 
очекуваните приходи по основ на надоместокот за легализација; 

- нецелосно користење на средствата уплатени од надоместокот за законски 
предвидената намена и 

- потреба од донесувањето на урбанистичко планска документација. 
 
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 Охрид 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 Охрид 
и МТВ со цел надминување на состојбите. 

 
Во делот на останати прашања истакнуваме дека во тек е постапка за донесување 
на нов Закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, кој во 
месец септември 2020 година Владата на РСМ го има доставено до Собранието на 
РСМ.  
 
Од страна на одговорните лица на субјектите предмет на ревизија, не се добиени 
забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. 
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1. Вовед 
 

1.1. Извршена е ревизија на усогласеноста на тема „Спроведување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти во Општина Охрид“ за период од 
2011 до 2019 година, a  одредени области, прашања и настани се опфатени и 
последователно до денот на известување од извршената ревизија. 

 
1.2. Ревизијата на усогласеност на условите, начинот и постапките за евидентирање, 

утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградените 
објекти на територијата на Општина Охрид 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. 

 

1.3. Извршена е ревизија за 2018 година и издаден е извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Охрид за сметките на основен 
буџет  (630) и (637), во кои за двете сметки не е изразено мислење за 
финансиските извештаи, додека за усогласеност со закони и прописи изразено 
е неповолно мислење. 

 
1.4. Спроведувањето на Законот за постапување со бесправно изградените објекти 

во период од 2011 до 2019 година е одговорност на раководството на Општина 
Охрид, застапувано од:  

- Александар Петрески, градоначалник од 14.04.2005 до 03.04.2013 година; 
- д-р Никола Бакрачески, градоначалник од 04.04.2013 до 19.10.2017 година; 
- д-р Јован Стојаноски, градоначалник од 20.10.2017 до 15.12.2018 година и 
- д-р Константин Георгиевски, в.д. градоначалник од 25.12.2018 до 08.05.2019 

година и градоначалник од 09.05.2019 година. 
 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
внатрешни контроли кои што се релевантни за подобрување на спроведувањето 
на Законот за постапување со бесправно изградените објекти. 

 
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат заклучок за тоа дали информациите во 

врска со темата предмет на ревизија наведена во точка 1.1. погоре, се во сите 
материјални аспекти, во согласност со позитивната законска регулатива и 
воспоставените интерни процедури.  
 
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 
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постапување со бесправно изградени објекти и подзаконските акти кои 
произлегуваат од истиот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од 
неусогласеност. 
Податоци и информации за предметната материја добиени се со анализа на 
законска регулатива, подзаконските акти, интерните акти и процедури, 
извештаи како и друга документација од областа, интервјуа, разговори со 
раководството и непосредните извршители кои се вклучени во работните 
процеси и активности поврзани со спроведување на постапките за утврдување 
на правниот статус на бесправните градби.  
 
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 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. Ревизијата исто така вклучува оценка 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. 

 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата  

 
2.1. Цел на ревизијата на усогласеност на Спроведување на Законот за постапување 

со бесправно изградени објекти во Општина Охрид 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 
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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 Охрид кои 
се под краткотраен закуп согласно одредбите од Законот за градежно земјиште1 
со важност во 2010 година. 

 
2.2. Ревизијата на усогласеност на Спроведување на Законот за постапување со 

бесправно изградените објекти во Општина Охрид е извршена согласно 
следните критериуми: 

 
- Закон за постапување со бесправно изградени објекти2 ; 
- Закон за јавна внатрешна финансиска контрола; 
- Закон за градење; 
- Закон за земјоделско земјиште; 
- Закон за урбанистичко планирање во однос на планско урбанистичката 

согласност и документација; 
- Закон за општа управна постапка; 
- Стратешки планови; 
- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои 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; 

                     
1 „Службен весник на Република Македонија“ број 53/01; 97/01; 82/08; 143/08 и 53/11 
2 „Службен весник на РМ" број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 

129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 
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- Одлука за измени и дополнувања на одлуката за утврдување на висината 
на трошоците за уредување на градежното земјиште на општина;  

- Правилник 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  
29.06.2020 до 31.07.2020 година и од 14.09.2020 до 25.09.2020 година од тим на 
Државниот завод за ревизија. 
 

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 Охрид е извршена во март 2020 година, при што е 
констатирано дека од вкупно дадени 49 (четириесет и девет) препораки, 13 
(тринаесет) препораки се спроведени, за 6 (шест) препораки спроведувањето е во 
тек, 21 (дваесет и една) препорака не се спроведени, 8 (осум) препораки делумно 
се спроведени и спроведувањето на 1 (една) препорака не е применливо.  
 
Од страна на одговорните лица на субјектите предмет на ревизија, не се добиени 
забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 10-520/1 
од 08.04.2021 година. 
 
 

4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на Општина Охрид и МТВ на ден 
08.03.2021 година.  
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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“ број 18/01, 92/08, 139/09 и 35/10 
4 „Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 82/08 и 106/08 
5 „Службен весник на Република Македонија“ број 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, со примена 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 
предлог закон под бесправно изградени објекти се подразбираат 
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објектите  изградени заклучно со 01 октомври 2019 година (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, со 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, 

                     
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“ број 130/14 
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отсуствуваат податоци кои се однесуваат на локација, на метри 
квадратни на бесправно изградениот објект кои се предмет на 
легализација со што би се утврдила и реалноста на очекуваните приходи 
во буџетот на општината, понатаму 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 Охрид 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 
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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 

- 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 

 

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

 

4.1.2. 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 
                     
7 „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 45/20 
8 „Службен весник на Република Македонија“ број 75/10 
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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 целосно спроведување на законите за да се спречи 
нелегално градење на територијата од наследството; 

- зајакнување на правната рамка во делот на подобрувањето на 
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; 

- донесување 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 Охрид има отпочнато активности за спроведување на барањата 
утврдени со планскиот документ. 

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

 
4.2. Услови за спроведување на постапките за легализација на бесправно 

изградените објекти 
 

4.2.1. Основа за извршување на законските обврски и надлежности на Општина 
Охрид претставува соодветната организациона поставеност и пополнетост на 
работните места. Работите од делокругот на спроведување на постапките за 
утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти ги врши 
Секторот за урбанизам и заштита на животна средина и Одделението за 
инспекциски надзор – инспекторат. 
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Со извршениот увид во актите за систематизација и организација на работните 
места во горенаведените сектори/одделенија, за периодот од денот на примена 
на законот заклучно со 31.08.2020 година, ревизијата утврди дека во овие 
организациони единици  постои несоодветна пополнетост на работните места 
за реализација на Законот за бесправно изградени објекти. 
Пополнетоста на планирани  и пополнети работни места, се прикажани на 
следните  графикони: 
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Напоменуваме дека со воведувањето на примена на Законот за постапување со 
бесправно изградените објекти почнувајќи од месец март 2011 година, 
значително се зголемија овластувањата, обврските и работни задачи на 
вработените во општините, што подразбира и значително зголемување на 
обемот на работа на горенаведените сектор/одделение, при што истите 
продолжуваат да функционираат без кадровски дополнително да се 
доекипираат или да се формира нова организациона единица /одделение со 
соодветен број на вработени.  
Исто така, од особена важност е да истакнеме дека работното место 
Раководител на сектор, кој треба да е одговорен да ја реализира, координира и 
да го насочува работењето на Секторот за урбанизам и заштита на животна 
средина не е пополнето почнувајќи од 2015 година до 2020 година, односно до 
периодот на известување од оваа ревизија работите ги извршува помошник на 
раководител на сектор.  

 
Наведените состојби укажуваат дека начинот на организација на работењето на 
Секторот за урбанизам и заштита на животна средина надлежен за решавање 
на предметите за легализација на бесправно изградените објекти во општина 
Охрид, како и Одделението за инспекциски надзор – инспекторат., може да 
влијае на навремено и непречено извршување на активностите за утврдување 
на правниот статус на бесправно изградените објекти, што упатува на потребата 
од преземање на одредени мерки и активности со кои ќе се утврди соодветна 
организациона форма и ќе се обезбедат соодветни материјални и кадровски 
ресурси, со крајна цел зајакнување на институционалните капацитети. 
 
Препорака: 
Одговорното лица на Општина Охрид да преземе активности за спроведување 
на анализа на капацитетите во надлежните организациони единици, со цел 
утврдување на реалната потреба и приоритети за соодветно извршување на 
надлежностите, со пополнување и вработување по одделни категории на 
работни места. 

  
4.2.2. Имајќи ги во предвид одделните овластувања и надлежности кои ги имаат 

секторите/одделенијата вклучени во постојниот систем на спроведување на 
постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, 
во функција на навремено и непречено извршување на активностите, се 
наметнува потребата од нивна координација. 

 
Постапката за утврдување на правен статус со бесправно изградените објекти 
претставува комплексна и сложена постапка, која во целокупниот процес 
опфаќа примена на повеќе системски закони, повеќе органи на државната 
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управа, а во спроведувањето на постапката повеќе организациони единици, 
одделенија и сектори во општина Охрид. Реализацијата и решавањето на 
предметите во општина Охрид се врши без донесен интерен акт или пишана 
процедура, која треба да придонесе за ефикасна координација помеѓу 
инволвираните организациони единици. 
Со ваквото уредување ќе се обезбеди непосредна одговорност на сите чинители 
во процесот и хармонизација на активностите поврзани со целокупните 
активности, како и надзор односно мониторинг на реализираните активности. 
Самостојното делување на организационите единици може да доведе до 
креирање и примена на активности  кои не се во насока на навременото и 
квалитетно извршување на сите активностите предвидени со Законот за 
постапување со бесправно изградените објекти.  

 
Препорака: 
Одговорното лице на Општина Охрид да донесе пишана процедура за процесот 
за легализација на бесправно изградените објекти. 

 
4.3. Почитување на законските прописи во процесот на легализација на 

бесправно изградените објекти  
 
4.3.1. Постапката за утврдување на правен статус на бесправен објект, од 

поднесување на барање до донесување на решение за утврдување на правен 
статус односно решение за одбивање на барањето е уредена со Законот за 
постапување со бесправно изградените објекти.  
Во однос на оформување на предмети и постапување со истите во текот на 2014 
година воспоставен е „Регистар за поднесени барања  за утврдување на правен 
статус на бесправни објекти“ кој се води во excel формат. Воспоставена е пракса 
за секој предмет  да се формира досие во хартиена форма. Констатиравме дека 
документацијата која е содржана во предметите не е хронолошки подредена, по 
датум, со што се отежнува следењето во движењето на комплетирањето на 
предметот. Исто така, не е воспоставен систем на одбележување со кој ќе се 
следи состојбата и доставената документација и кои се причините за не 
продолжување на истите.   
 
Во Регистарот за поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти на Општина Охрид, заклучно со месец септември 2020 година 
евидентирани се вкупно 15.939 барања за добивање правен статус на 19.935 
објекти. Од вкупниот број одобрени се барањата за 5.806 објекти или 30%, 
одбиени се барања за 2.544 објекти или 19%, додека во постапка се барања за 
11.585 објекти, од што може да се заклучи дека за 51% од вкупниот број објекти за 
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кои се понесени барања односно за повеќе од половината, сеуште не се донесени 
решенија за утврдување на правниот статус на истите. 
 
Од предметите за кои во тек е постапка за легализација, утврдивме дека за 
поднесени барања за 2.763 објекти, евидентирани во крајбрежниот појас од 50m 
на Охридското Езеро се 416 објекти, додека во границите на Националниот парк 
Галичица прикажани се 2.347 објекти. 
 
Во однос на намената на објектите за кои се водат постапки за легализација, 
состојбата е прикажана во графиконот подолу: 

 
 
Најголем број од поднесените барања за утврдување на правниот статус во 
општина Охрид се семејни куќи и други помошни објекти, како и објекти за 
земјоделско земјиште, а останатите објекти имаат помало учество.  

 
Причина за наведената состојба е големиот број на доставени не комплетни 
барања во период пред истекот на рокот за поднесување, малиот број на лица 
ангажирани во овој процес кои постапката ја водат без 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.  
 

4.3.2. Со  извршениот увид во предметите, од избраниот примерок на поднесени 
барања за легализација на бесправно изградените објекти и спроведените 
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анализи на одредбите на Законот за бесправно изградени објекти, во функција 
на спроведување на постапките, ги констатиравме следните состојби: 
 
- Со член 11, став 1 од законот, уредено е дека ........„ЕЛС односно органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на 
просторот 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, утврдува дали се исполнети 
условите за утврдување на правен статус и издава урбанистичка согласност 
или донесува Решение со кое се одбива барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект“. Во делот на примена на оваа одредба 
констатиравме: 
 предметите не се комплетни и не ги содржат потребните документи кои 

барателот е должен да ги достави заедно со барањето за утврдување на 
правен статус на бесправни објекти. Најголем  дел од поднесените барања 
не содржат геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на 
бесправен објект, иако како краен рок за негово доставување е утврден 30 
јуни 2018 година;  

 согласно Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти9 од 2017 година, е уредено дека имателите на бесправни 
објекти можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на 
бесправен објект од денот на започнувањето на примената на овој закон 
односно од 01 јануари 2018 година заклучно со 31 декември 2018 година.  
По истекот на горенаведените рокови, во услови на не доставена 
комплетна документација, надлежниот орган нема постапено согласно 
законските одредби, односно нема донесено Решение со кое се одбива 
барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект; 

 во делот на донесувањето на урбанистичка согласност за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект, како и на решението со кое се 
одбива барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, кај 
дел од предметите за легализација забележана е состојба на нивно 
задоцнето издавање, односно истите не се издадени во законски 
утврдениот рок од една година од денот на приемот на барањето односно 
од денот на продолжување на постапката, доколку истата била прекината. 
 

- Согласно член 10, став 4, уредено е дека ....„во случај кога е поднесено барање 
за утврдување на правен статус на бесправен објект чија намена не е во 
согласност со намената на земјиштето на кое е изграден објектот утврдена во 

                     
9 „Службен весник на Република Македонија“ број 190/17 
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важечката урбанистичко-планска документација, или бесправниот објект е 
изграден надвор од плански опфат, надлежниот орган донесува заклучок за 
прекин на постапката и по службена должност доставува барање до советот 
на општината .......заради донесување одлука дали во идната урбанистичко-
планска документација ќе се изврши усогласување на намените, односно 
дали ќе се изврши проширување на планскиот опфат“........, при што во дел од 
избраните предмети го констатиравме следното: 
 дел од предметите посебно оние кои се однесуваат на изградени 

бесправно објекти во подрачјето на Националниот парк „Галичица“, со 
земјиште сопственост на РМ означено како „пасишта“, се уште се во 
постапка на решавање, односно за истите не се издадени Урбанистичка 
согласност за бесправен објект и Решение за утврдување на правен статус 
на бесправен објект, ниту постапката е прекината или барањето е одбиено 
како  некомплетно и 

 за дел од предметите за кои не се доставени сите потребни документи 
како докази како прилог кон барањето или земјиштето на кое е изграден 
бесправниот објект е со незапишани права, утврдивме дека Заклучокот за 
прекин на постапката донесен од надлежниот орган не е изготвен во 
законски утврдениот рок од десет работни дена од приемот на барањето, 
како што предвидува членот 10, став 1 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти. 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. 
 

- Согласно член 9 од Законот, по приемот на барањето на утврдување на правен 
статус на бесправен објект потребно е комисија формирана од 
градоначалникот од редот на општинската администрација да ја утврди 
фактичката состојба на самото место и да состави записник од извршениот 
увид со технички податоци за бесправниот објект и фотографии од истиот, 
констатиравме дека увидот на самото место, фотографиите и изготвувањето 
на записникот, се вршат по комплетирање на целокупната документација и 
изработка на геодетски елаборат, а не по приемот на барањето. Оваа состојба 
може да влијае на изменување на првично изградениот објект односно негово 
проширување и доградба. Имено констатиравме дека голем  дел од барањата 
за легализација на објекти се поднесени на 31.12.2018 со единствено платена 
административна такса, за  да се запази крајниот рок на примената на 
законот за достава на барањата,  постапката не е продолжена, не е направен 
увид,  ниту  е познат статусот на решавање на предметот  на објектот. 
 



ОПШТИНА ОХРИД 
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

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

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 21 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
  

- Согласно член 6 став 2 од законот, дел од содржината на барањето за 
утврдување на правен статус е геодетскиот елаборат за утврдување на 
фактичката состојба на бесправниот објект,  со имотен лист на земјиштето 
изработен од ТП – овластен геодет или друштво за геодетски работи. Начинот 
на извршување на геодетските работи и формата и содржината на 
геодетските елаборати е пропишана со Правилникот за геодетски работи за 
посебни намени.10 
Со увид во геодетските елаборати кои се дел од предметите, констатиравме 
дека не сите елаборати содржат Потврда за извршена проверка  која ја 
издава Агенцијата за катастар на недвижности, кон кое се приложува 
дигитален катастарски план за ново утврдената состојба на недвижноста, во 
форма на електронски запис со цел да се потврди дека содржината на 
дигиталниот катастарски план ги исполнува условите за внесување во е-
катастарот или елаборатот да е заверен со печат и потпис од надлежно лице. 
 

- Согласно член 7 од законот, Решението за утврдување на правен статус на 
бесправните објекти, претставува основ за запишување на правото на 
сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на 
недвижности. Согласно член 8 од законот, Решението за утврдување на 
правен статус на бесправни објекти кое е правосилно и извршно, 
градоначалникот на единицата за локална самоуправа, по службена 
должност го доставува до Агенцијата за катастар за недвижности, во 
електронска форма. Во однос на оваа законска обврска констатиравме: 
 По завршување на постапката не се приложува доказ за тоа дека 

Решенијата за утврдување на правен статус на бесправни објекти од 
страна на општина Охрид се испратени електронски до Агенцијата за 
катастар за недвижности ниту завршените предмети содржат документ/ 
имотен лист со кој ќе се потврди одредбата од  член 21 став 9, дека при 
запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите е прибележано дека „објектот 
добил правен статус согласно Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти“.  

 Кај предметите кои се надвор од ГУП на град Охрид  и за  кои е донесена 
Одлука на советот на општина Охрид за утврдување на потреба од измена 
на Урбанистичко планска документација или е донесена Одлука на 
советот за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација,  се издадени Решенија за утврдување на правен 

                     
10 „Службен весник на Република Македонија“ број 159/13...183/2019 
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статус на бесправен објект без да има прилог имотен лист или доказ дека 
по истото е постапено. 
 

- За предметот кој се однесува на автокампот Градиште по поднесено барање 
за легализација11 во 2011 година и анекс во 2016 година, изготвен е Записник 
со прилог фотографии12, со повторен увид на ден 18.07.2018 година. Барателот 
има доставено Изјава заверена на нотар од 20.08.2018 година со прилог 
имотни листови. Доставен  е допис до Национален парк Галичица и добиено 
е мислење13 со кое е известено дека објектите предмет на легализација се 
наоѓаат во зона за одржливо користење. Доставен е допис и до Министерство 
за животна средина и просторно планира при што е добиено известување со 
кое се наведува да се изврши анализа дали објектите предмет на 
легализација се наоѓаат во заштитениот крајбрежен појас на Охридското 
езеро заради натамошно постапување. 
Имајќи во предвид дека за наведеното земјиште на кое се изградени 
објектите и за кое е поднесено барање за легализација е отпочната постапка 
за денационализација, Општина Охрид се има обратено до Комисијата за 
одлучување по барање за денационализација со седиште во Битола, при што 
добиено е известување14 со кое е дадено објаснување дека земјиштето во 
кругот на автокампот Градиште не се враќа во сопственост и може да се 
продолжи со постапување по поднесеното барање за легализација. 
Постапката за овој предмет е сеуште во тек, станува збор за објекти изградени 
на земјиште кое не е  опфатено со планската документација на Општина 
Охрид и во овие услови надлежност за одлучување има Советот на Општина 
Охрид, дали за истите ќе направи измена на планската документација за 
нивно вклопување или ќе го одбие барањето. 
Имајќи ги во предвид наведените состојби, станува збор за објекти кои 
бесправно се изградени на земјиште за кое со години се води постапка за 
денационализација пред надлежните органи. Исто така во однос на 
доставената документација, како и постапување по истата, до денот на 
вршење на ревизијата не е донесена конечна одлука и покрај тоа што се 
обезбедени сите потребни документи за постапување. 

 

                     
11УП број 10-287 од 23.03.2011 година Прилог на ова барање: Тековна состојба фактури од 

ЕВН и Геодетски елаборат број 0762-864/2 од 15.11.2011 година и анекс на елаборатот број 
0882-449/12 од 03.07.2016 година 

12 број 10-287 од 17.10.2011 година 
13 број 20-13215/1 од 24.09.2015 година 
14 број 20-8974/1 од 20.06.2018 година 
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Како причина за наведеното се донесените Одлуки за времен прекин на 
донесување и спроведување на Урбанистичките планови и постапки за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на ден 08.08.2019 
година, со која, покрај прекинот на  донесување и спроведување на 
Урбанистичките планови, времено се прекинуваат сите постапки за утврдување 
на правен статус на бесправно изградени објекти на територијата на општина 
Охрид.  

 
Не почитувањето на законските рокови 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, што придонесува и да не се 
обезбедени услови за успешно спроведување на процесот на легализација на 
бесправно изградените објекти кои се во надлежност на Општина Охрид.  

 
Препорака: 
Одговорното лице на општина Охрид да преземе мерки и активности за: 

- во постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти да се почитуваат законски утврдените рокови за постапување; 

- да се изврши ажурирање на Регистарот на барањата за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти и истиот да се достави до 
надлежниот орган на државната управа и 

- да се изврши анализа на сите предмети за  бесправно изградените објекти 
и донесат соодветни решенија согласно утврдениот  статус. 

 
4.4. Инспекциски надзор над бесправно изградените објекти  

 
4.4.1. Во периодот предмет на ревизија 2011 -2020 година, инспекцискиот надзор над 

бесправно изградените објекти во Општина Охрид  го извршува Одделението за 
инспекциски надзор - Инспекторат, со еден вработен овластен градежен 
инспектор до 2015 година, двајца во 2019 година и тројца  овластени градежни 
инспектори во 2020 година. Согласно Законот за инспекциски надзор15 за 
работата на инспекциските служби потребно е да се изготвуваат годишни 
програми за работа, кои во општина Охрид се изготвуваат почнувајќи од 2016 
година. Инспекцискиот надзор е предвидено да се врши како редовен, вонреден 

                     
15 „Службен весник на Република Северна Македонија" број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 

33/15, 193/15, 53/16, 11/18, 83/18 и 120/18 
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и контролен инспекциски надзор. Поради големиот број на барања и поради 
недоволна кадровска екипираност на одделението, надзорот во општина Охрид 
не се врши редовен надзор туку само  вонреден и контролен надзор, врз основа 
на поднесени пријави и дојави.  
 
Согласно  член 24 став 2 од Законот за бесправно изградени објекти „Доколку се 
утврди дека по поднесување на барање за утврдување на правен статус се 
извршени доградби и надградби на бесправен објект за кој е поднесено 
барањето, ќе се донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на 
правен статус без оглед дали бесправниот објект ги исполнува условите за 
утврдување на правен статус на бесправен објект“.  
 
Со извршениот увид во расположливата документација констатиравме дека 
Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат до Секторот за урбанизам и 
управување со градежно земјиште во чија надлежност се предметите за 
бесправно изградените објекти, има доставено Барања за одбивање на 
легализација на градежни објекти, врз основа на извршен инспекциски надзор, 
во кои во најголем дел е постапено врз основа на дојави/пријави со прилог 
донесени управни акти (записник од извршен инспекциски надзор, решение за 
отстранување на градба, заклучок за дозвола за извршување, 
фотодокументација).  
На ревизијата и беше доставен преглед/список на објекти над кои е извршен 
инспекциски надзор на лице место, а кои се изградени по влегување во сила на 
Законот, односно по 03.03.2011 година. Кај истите е констатирано дека се врши 
градење или доградба на објектот иако е започнат процесот на легализација, 
односно по поднесување на барање на утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти.  
Од страна на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште до 
Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат, до денот на известување од 
извршената ревизија не е добиено повратно известување односно Решение за  
одбивање на Барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти, поради што од страна на инспекторатот не е покрената ниту една 
постапка за отстранување на овие објекти. 
Констатиравме дека Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат не 
постапува согласно потребите за вршење целосен надзор врз бесправно 
изградените објекти. 
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Претходно наведеното укажува дека и после стапувањето на сила на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти поради неговите слабости  особено 
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 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.  
 
Препорака: 
Одговорното лице на општина Охрид да преземе мерки и активности за 
постапување на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште 
согласно закон по предметите за кои овластените градежни инспектори 
утврдиле градежни активности на објекти по поднесено барање за легализација 
и за кои изготвиле барање  за нивно отстранување. 
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4.5. Надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект 
 

4.5.1. Утврдување на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен 
објект и негово евидентирање 

 
Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, актот 
односно Заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, се изготвува во рок од пет работни дена по издавање на 
урбанистичката согласност. 
 
Од извршениот увид во презентираната документација и направената анализа 
на податоците од заклучоците за плаќање на надоместокот го констатиравме 
следново: 

- висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објекти изнесува 61,00 денар по м2, од изградената површина на 
бесправниот објект, освен за објекти од локално значење, објектите на 
здравствените установи, каде висината е еднаква на висината на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште кој се пресметува во 
постапка за добивање на одобрение за градење, која е утврдена од страна 
на ЕЛС; 
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- пресметката на надоместокот се врши согласно актите за пресметка16, по 
комплетирање на целокупната документација односно по издавање на 
урбанистичката согласност за бесправен објект и решението за 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект. Секторот за 
комунални дејности, сообраќај и улици ја изработува пресметка за 
плаќање на надоместокот, по претходно доставено писмено барање од 
Секторот за урбанизам и животна средина и 

- во заклучокот за плаќање на надоместокот за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, не се содржани потребните параметри за 
утврдување на висината, односно во истите не се наведени актите врз 
основа на кои се врши пресметката, со што се отежнува контролата на 
точноста на пресметаниот надоместок и можноста странката против 
заклучокот да поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на истиот, како 
што предвидува член 22 од законот.  

 
Препорака: 
Одговорното лице на општина Охрид да преземе мерки и активности, 
Заклучокот за плаќање на надоместокот за утврдување на правен статус на 
бесправен објект да ги содржи потребните параметри врз основа на кои се врши 
пресметката. 

 
4.5.2. Наплата на надоместокот утврдување на правен статус на бесправно  

изградени објекти 
 

Средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на сите видови 
бесправни објекти утврдени со Законот за постапување со бесправно 
изградените објекти, се приход на единиците на локалната самоуправа.  
 
Согласно законот, обврската за плаќање на надоместокот настанува во рок од 
десет работни дена од денот на приемот на заклучокот, а доколку не се плати во 
утврдениот рок предвидена е можност за одложено плаќање на дванаесет 
месечни рати.  

                     
16 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 („Службен весник на Република Македонија бр. 38/11.... 
193/16, 72/18) и Одлуката за измени и дополнувања на одлуката за утврдување на висината 
на трошоците за уредување на градежното земјиште на општина Охрид бр.07-2062/14 од 
29.06.2011 година 
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Исто така, во заклучокот за плаќање на надоместок за утврдување на правен 
статус на бесправен објект не се наведува рокот за плаќање на надоместокот. 
Надлежниот орган на Општина Охрид е должен да донесе решение за 
утврдување на правен статус 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, што претставува 
правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната 
книга за запишување на правата на недвижности. 
 
Согласно Законот за буџетите, буџетските корисници се одговорни за целосната 
и навремената наплата на приходите кои ги остваруваат од вршење на работите 
од својата надлежност, вклучувајќи ги и надоместоците за утврдување на 
правен статус на бесправно изградените објекти утврдени согласно Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти, чија целосна и навремена наплата 
е одговорност на Општина Охрид. Јавните приходи кои се приход на буџетот на 
општината се уплатуваат на уплатна сметка во рамките на трезорската сметка. 
Согласно Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на 
јавните приходи17 и Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, 
поврат и пренасочување на јавните приходи18, надоместоците за утврдување 
на правен статус на бесправно изградени објекти се уплатуваат на посебна 
сметка во рамки на трезорската сметка. 
 
Со извршениот увид и анализа на доставените податоци од деловните книги, 
како и од извршеното интервју со одговорното лице во однос на обврската за 
пресметување и уплата на надоместокот во корист на трезорската сметка за 
периодот од 2011 година до 2019 година, го констатиравме следното: 

- вкупниот уплатен надоместок за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти за наведениот период изнесува 97.021 
илјада денари што претставува 2,29% од вкупно остварените приходи во 
општината. 
Трендот на уплати на наведениот надоместок во корист на соодветната 
уплатна сметка по години е прикажан со следниот графикон: 
                                                                                                                            

                                                                                                                     
                                                                                                      

                     
17 „Службен весник на Република Македонија“ број 114/09, 153/09, 43/10, 185/11, 186/14 и 27/16 
18 „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 188/18 и 42/21 
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                                                                                                           во 000 денари 

 
 

Забележително е дека во одредени години има значително зголемување на 
уплатениот надоместок, кој е резултат на поголем број одобрени предмети во 
дадената година.  

- воспоставена пракса е со секој издаден заклучок за плаќање, да се 
изготвува потврда за плаќање, врз основа на која не се воспоставува 
сметководствена евиденција во делот на искажување на побарување по 
дадениот основ, односно истите се искажуваат во моментот на уплата на 
надоместокот кој истовремено се искажува на соодветна приходна 
аналитичка сметка, што не е во согласност со член 18 од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници; 

- во издадените потврди за уплата на надоместокот, Секторот за 
финансиски прашања ги наведува и податоците за видот и бројот на 
посебната сметка во рамките на која треба да бидат уплатени средствата 
и 

- налогот за плаќање/уплатницата од странките не е дел од предметите.  
 

Наведените состојби во делот на утврдување и наплата на надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти создаваат ризик 
Општина Охрид да не располага со целосни информации за висината на 
очекуваните приходи по основ на надоместокот, што влијае на контролата на 
наплатата на надоместоците согласно издадените заклучоци за плаќање. 

 
Препорака: 
Одговорното лице  на Секторот за финансиски прашања да преземе мерки и 
активности за сметководствено евидентирање на обврската за плаќање на 
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утврдениот надоместок за бесправно изградените објекти во моментот на негово 
утврдување и изработка на Заклучок. 

 
4.5.3. Користење на средствата од надоместокот утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти 
 

Согласно законот, Општина Охрид е должна средствата наплатени од 
надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект да ги користи 
наменски и тоа за донесување на урбанистичка 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 користењето на овие средства се должни да доставуваат годишен 
извештај до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот. 
Со извршената ревизија на податоците искажани во деловните книги и 
информациите добиени од одговорните лица, ги констатиравме следните 
состојби: 

- низок степен на искористеност на средствата остварени од уплатата на 
надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти односно од вкупно уплатени средства по основ на надоместок 
наменски се искористени средства во вкупен износ од 17.052 илјади 
денари, што претставува 18% од вкупно остварените средства по 
горенаведениот основ. 
Односот на средствата уплатени по основ на надоместок и нивното 
користење/ трошење по години е прикажан со следниот графикон: 
                                                                                                                      во 000 денари 
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Од страна на одговорните лица дадено е образложение дека 
реализацијата на наведените активности зависи од приливот на 
средствата, брзината на изработката на ажурираните геодетски подлоги, 
брзината на изработката на плановите, како и ефикасната соработка на 
државните органи што партиципираат во донесување на урбанистичките 
планови. Во тек се активности за изработка и донесување на планска 
документација чија постапка трае подолг временски период и во која 
активност се вклучени повеќе надлежни институции; 

- Општина Охрид има донесено Развојни програми за изработка на 
урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за период од 
три години, кои преставуваат основа за изработка и донесување на 
урбанистички планови и урбанистичко плански документации, основа за 
уредување на градежното земјиште и се важен сегмент од потребната 
документација за добивање на согласност за изработените планови од 
МТВ. Исто така донесени се годишни Програми за уредување на 
градежното земјиште чии активности се тесно поврзани со спроведување 
на активностите за изготвување на планска документација и 
инфраструктурно уредување на просторот. 
Со извршениот увид во податоците содржани во програмите, утврдивме 
дека истите содржат податоци за планирани активности и потребни 
средства за финансирање на наведените потреби. Во делот на 
финансирањето не е извршено детално разграничување на изворот на 
обезбедување на овие средства и не се изготвува извештај за трошењето 
со што се отежнува следењето на наменското користење на средствата и 

- Општина Охрид нема доставено годишен извештај до МТВ за 
користењето на средствата остварени од надоместокот за утврдување на 
правен статус на бесправно изградените објекти што е предвидено во 
член 20, став 10 од Законот за бесправно изградени објекти. 

 
Наведените состојби имаат за ефект нецелосно користење на средствата 
уплатени од надоместокот, недоволна транспарентност во постапката на 
известување и отежнато следење на наменското користење на средствата. 

 
Препорака: 
Надлежните лица во општината да преземат мерки:  

- да продолжат со отпочнатите активности за континуирана изработка и 
донесување на планските документи; 

- Програмите за уредување на градежно земјиште и за изработка на 
урбанистички планови да содржат разграничени податоците за 
средствата за изготвување на урбанистичко - планска документација со 
која се врши вклопување на бесправните објекти и за инфраструктурно 
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уредување на просторот во кој се наоѓаат истите и 
- да се доставува Годишен извештај за наменското користењето на 

наплатените средства од надоместокот за утврдување на правен статус 
на бесправен објект  до Министерството за транспорт и врски. 

 
4.6. Урбанистичко планска документација 
 
Со Законот за просторно и урбанистичко планирање се дефинира планирањето, 
видовите на просторни и урбанистички планови, начинот на нивна изработка, како 
и учеството на јавноста при нивното донесување. Планирањето и користењето на 
земјиштето во Охридскиот Регион се обезбедува со изработка, донесување и 
спроведување на просторни и урбанистички планови кои е потребно меѓусебно да 
бидат усогласени.  
 
Со извршениот увид во донесените плански документи што го насочуваат 
просторниот развој на Охридскиот регион за периодот предмет на ревизија го 
утврдивме  следното: 

- донесен е Просторен план на Република Македонија (2004 - 2020), како 
највисок долгорочен и интегрален плански документ за просторот на 
државата со кој се даваат насоки за намената, користењето, заштитата, 
организацијата и уредувањето на просторот од територијата на 
државата; 

- донесен е Просторен план за Охридско-преспанскиот Регион (2005 - 2020) 
со кој се предвидува заштита на природното богатство и културно-
историско наследство како најважен просторен капитал и запирање на 
урбанистичката деградација.  

- донесен е Генерален урбанистички план (ГУП) за градот Охрид со важност 
од 2006 до 2015 година. Поради истечена важност на наведениот плански 
акт, од страна на одговорните лица преземени се активности за 
изработка на измени и дополнувања на ГУП на Град Охрид, доставени до 
МТВ за нивно одобрување во 2016 година, кој сеуште не се усвоени. 
Ваквата состојбата на отсуство на генерална планска документација од 
2015 година, се решава со донесување на  детални урбанистички планови. 
Исто така, од 2011 година  влегува во сила  Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти, при што општина Охрид е задолжена за 
вклопување и на бесправните објекти во урбанистичко-планската 
документација. Во периодот од 2011 до 2017 година се донесени 33 
Детални урбанистички планови (ДУП), Измени и дополнувања на ДУП, 5 
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Урбанистички планови вон село како и 3 општи акти за село19; 
- селата кои се во надлежност на општина Охрид никогаш не биле 

урбанизирани со планска документација, туку само како времена 
планска, поради тоа што во изминатиот период објектите наместо на 
градежно земјиште се граделе на земјоделски површини, пасишта и во 
областа на националниот парк „Галичица“ и истите претставуваат 
бесправно изградени објекти. 

- По спроведена постапка за јавна набавка во општина Охрид во текот на 
2020 година избрани се субјекти за изработка на 18 урбанистичко 
плански документации за охридските села. Изработката на планската 
документација треба да биде усогласена со Планот за управување со 
Охридскиот регион и се очекува истата да го зголеми потенцијалот на 
овие средини во насока на подобрување на стопанскиот развој  како и 
надминување на состојбите со градење на бесправно изградени објекти 
во овие подрачја; 

- согласно насоките на Владата на РСМ, со цел зачувување на статусот на 
светско наследство на УНЕСКО на Охридскиот регион, општина Охрид на 
седница одржана на ден 18.08.2019 година има  донесено  Одлука20 за 
времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови 
и постапки за  утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, 
со која е воведен времен прекин на спроведување и донесување 
урбанистички планови, урбанистичко плански документации и 
архитектонско – урбанистички проекти на територијата на општина 
Охрид, се до донесување на Планот за управување со светското и 
природно наследство на Охридскиот регион или најдоцна до 01.02.2020 
година. Со донесување на Одлуката21 за начин на спроведување на 
постојните урбанистички планови и урбанистичко плански 
документации како и за времен прекин на постапката за утврдување 
правен статус на бесправно изградени објекти на ден 18.03.2020 година, се 
воведува времен прекин на сите постапки кои се однесуваат на 

                     
19Извор на податоци План за управување со Светското природно и културно наследство на   

Охридскиот Регион  со Акциски план (2020-2029) 
20Одлука за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и 

постапки за  утврдување правен статус на бесправно изградени број 08-11700/3 од 08.08.2019 
година 

21Одлука за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и 
постапки за  утврдување правен статус на бесправно изградени објекти со која е воведен 
времен прекин на спроведување и донесување урбанистички планови, урбанистичко 
плански документации и архитектонско – урбанистички проекти на територијата на 
општина Охрид број 08-3172/3 од 18.03.2020 година  
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спроведување на детални урбанистички планови, урбанистички планови 
вон населено место, урбанистички планови за село, општи акти за села, 
урбанистичко плански документации и архитектонско урбанистички 
проекти. Донесената измена и дополнување22 на наведената Одлука на 
ден 29.06.2020 година, се однесува на времениот прекин на постапките за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на 
територијата на општина Охрид. 

 
Истакнуваме дека честите измени во законската и подзаконската регулатива, која 
го уредува просторно и урбанистичко планирање, влијаат на одложување на 
донесувањето на урбанистичките планови, што придонесува донесените 
согласности од надлежните институции да застарат за што е потребно 
обезбедување на нови согласности. 
 
Препорака: 
Надлежните лица во Општина Охрид да го започнат процесот за изготвување и 
донесување на целокупната урбанистичко планска документација на територијата 
на Општина Охрид. 
 
4.7. Постапување со бесправно изградени објекти од страна на Министерството 
за транспорт и врски 
 

4.7.1. 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 за 
терцијална здравствена заштита и за електронските комуникациски мрежи и 
средства. Во врска со наведеното, МТВ 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, согласно 
член 26 став 1 и 2 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
Регистарот ги содржи сите податоци утврдени во Правилникот за формата и 

                     
22Одлука за измена и дополнување на Одлука за времен прекин на донесување и 
спроведување на урбанистички планови и постапки за  утврдување правен статус на 
бесправно изградени објекти со која е воведен времен прекин на спроведување и донесување 
урбанистички планови, урбанистичко плански документации и архитектонско- 
урбанистички проекти на територијата на општина Охрид број 08-3172/3 од 29.06.2020 година 
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содржината на регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус 
на бесправни објекти23.   
Во министерството се води евиденција на текот на постапката во Уписник, од 
поднесување на барање до донесување на решение за утврдување на правен 
статус, односно решение за одбивање на барањето, согласно Правилникот за 
содржината, начинот и формата на водење евиденција во управната статистика 
како и содржината на извештаите од управната статистика24.  
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 на територија на целата држава. Од 
вкупниот број на барања, 1.279 барања се однесуваат на легализација на објекти 
во опфатот на Општина Охрид 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.). 

 
4.7.2. Имајќи ја предвид сложеноста и обемноста на постапката за утврдување на 

правен статус на објекти од значење за Републиката, констатиравме дека во 
Министерството за транспорт и врски  за постапување и следење на предметите 
поврзани со бесправно изградени објекти формирани се комисии за 
спроведувањето на постапките. Членовите на комисиите за спроведување на 
надлежностите предвидени во Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти, извршуваат и други работи и задачи предвидени во Правилникот за 
систематизација на работните места. 

 
За 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;  

                     
23 „Службен весник на Република Македонија“ број 130/14 
24 „Службен весник на Република Македонија“ број 2/09 
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- 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 и 

- за работењето 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 упатство25, со важност до 15 септември 2018 година, 
согласно ИСО стандардот 9001:2008. Во тек е изработка на нови 
процедури за процесите, усогласени со стандардот 9001:2015. 

 
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 Охрид, а во врска со почитување 
на пропишаните рокови во постапката, ревизијата ја утврди следната состојба: 

- 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 

                     
25 Работно упатство за работа на комисиите за спроведување на постапката за утврдување 

на правен статус на бесправно изградени објекти МТЦ-11-РУ-02 
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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 наведеното постапување е ненавремено информирање на барателите 
за документите кои не се доставени со барањето, одолговлекување на 
постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти и 
неможноста за евидентирање на истите во деловните книги и воведување на 
истите во катастарската евиденција. 

 
Препорака: 
Надлежните лица во МТВ да преземат активности: 

- да продолжат со отпочнатите активности за сертифицирање со 
стандардот 9001:2015 во функција на изработка на нови процедури; 

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

- почитување на законските рокови за носење на заклучок за прекин на 
постапката, урбанистичка согласност и решение за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени, а правосилните решенија да се 
доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижности. 
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4.8. Надзор над спроведување на одредбите од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 

 
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 донесување на 
подзаконски акт 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. Имено МТВ постапува согласно барањата по конкретен предмет 
односно по доставени поднесоци од правни и физички лица, на начин што 
таквиот поднесок со барање го проследува до општината за која се однесува 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 второстепениот 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. 

 
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 Охрид за работи од нивна надлежност кои 
се однесуваат на бесправно изградените објекти. 

 
Констатиравме дека во периодот предмет на ревизија, МТВ нема извршено 
надзор над спроведување на одредбите од законот односно нема извршено 
надзор во делот на законитоста на спроведувањето на постапките за 
утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти на територија 
на општина Охрид, што придонесува за немање увид во текот на спроведува 
постапката на легализација, проблеми кои се јавуваат и предлагање на  мерки и 
активности за подобрување на спроведување на  целокупниот процесот на 
легализација.  
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Препорака: 
Министерството за транспорт и врски во соработка со надлежните органи да 
преземе мерки и активности за пропишување на подзаконски акт за вршење  
надзор на законитоста на спроведувањето на постапките за утврдување на 
правниот статус на бесправно изградените објекти на општините, општините во 
градот Скопје и град Скопје. 

 
5. Ревизорски заклучок 

 

Примената на недоволно уредена законска регулатива за спроведување на 
легализацијата, чести измени и дополни на законот во делот на продолжување 
на рокот на поднесување на барање и комплетирање на документацијата, 
недоволна кадровска екипираност на чинителите инволвирани во процесот, 
недоследна примена на законски предвидените услови и рокови за 
постапување, сложеноста на процесот на донесување на урбанистичко планска 
документација, носење на одлуки за времен прекин на донесување и 
спроведување на урбанистичките планови и постапките за легализација, 
слабостите во делот на наплата и користење на надоместоците за бесправно 
изградените објекти, како и нецелосно почитување на законските одредби при 
спроведување на постапките за утврдување на бесправно изградени објекти кои 
се во надлежност на Министерството за транспорт и врски, се состојби кои 
имаат влијание врз законско, транспарентно и ефикасно спроведување на 
постапките за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти 
на територијата на Општина Охрид и истите придонесуваат легализацијата на 
бесправно изградените објекти да не се одвива согласно целите на законот, 
имајќи во предвид дека изградбата на бесправно изградените објекти негативно 
се одразува на урбаниот развој и на зачувувањето на светското природно и 
културно наследство во Охридскиот Регион. 

 
6. Останати прашања 

 
6.1. Во тек е постапка за донесување на нов Закон за утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти по скратена постапка, кој во месец септември 2020 
година, Владата на РСМ го има доставено до Собранието на РСМ.  
Со Предлог - Законот се предвидува можност за легализација на бесправни 
објекти кои се опфатени 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 
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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 предложено е да 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 заклучно 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. 

 
Согласно член 171 од Деловникот на Собранието на РМ, предлагачот на предлог 
на закон може на Собранието да му предложи расправа по истиот по скратена 
постапка, во услови кога не е во прашање сложен и обемен закон, кога има 
престанок на важност на одделен закон или кога не се во прашање сложени или 
обемни усогласувања на одделен закон со правото на Европската Унија.  
Ревизијата истакнува дека при носењето на одлука за предлагање на предлог 
закон по скратена постапка, потребно е да се преиспита потребата од ваквиот 
вид на постапка, имајќи предвид дека рокови за завршување дебата по истиот 
се пократки, а коментарите, забелешките, препораките можат да придонесат 
кон подобрување на текстот на Законот. 
 
  


