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Овој	проект	е	овозможен	со	финансиска	поддршка	од	Европската	Унија.	Проектот	
се	спроведува	од	страна	на	МЗМП	во	партнерство	со	ПИЦ,	Словенија
Содржина	во	оваа	публикација	е	единствена	одговорност	на	МЗМП	и	ПИЦ	и	не	ги	
одразува	ставовите	на	Европска	Унија.
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ВОВЕД
Македонското	здружение	на	млади	правници	 (МЗМП)	во	рамки	на	проектот	
Мобилни	 тимови	 за	 правна	 поддршка	 на	 поединци	 и	 семејства	 со	 ниски	
приходи	 поддржан	 од	 Европската	 Унија,	 спроведе	 низа	 активности	 кои	
имаа	за	цел	да	го	олеснат	пристапот	до	правда	на	слабоимотни	поединци	и	
семејства.	Во	рамки	на	проектот	се	даваа	бесплатни	правни	совети	од	страна	
на	 тимови	 составени	 од	 адвокати	 и	 правници,	 се	 спроведуваа	 едукативни	
сесии	со	населението	со	цел	правно	да	се	зајакнат	и	да	се	оспособат	самите	
да	ги	заштитуваат	нивните	уставно	и	законски	загарантирани	права,	а	исто	
така	се	одржуваа	промотивни	настани	со	цел	да	се	споделуваат	нови	правни	
информации	од	нивен	интерес.	

Една	 од	 потребите	 кои	 произлезе	 за	 време	 на	 спроведување	 на	 овие	
активности	е	состав	на	едноставни	кратки	упатства	за	остварување	права	од	
шест	(6)	правни	области,	меѓусебно	на	различни	начини	поврзани.	

Од	овие	причини,	проектниот	тим	заедно	со	фомираните	мобилни	тимови	низ	
цела	 држава,	 изработи	 информативни	 брошури	 од	 областа	 на	 бесплатната	
правна	 помош,	 социјалната	 и	 детската	 заштита,	 семејно	 насилство,	 право	
на	 годишен	 одмор	 како	 дел	 од	 работни	 односи,	 постапка	 за	 обезбедување	
правен	статус	на	бесправно	изградени	објекти	и	постапка	за	осигурување	на	
земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила.	

Информативната	 брошура	 пред	 вас	 ги	 дава	 основните	 информации	 за	
постапувањето	 со	 бесправно	 изградени	 објекти,	 потребната	 документација	
за	овие	постапки,	колекција	на	најчести	прашања	и	практични	совети	во	врска	
со	 утврувањето	 правен	 статус	 на	 бесправно	 изградените	 објекти.	 Во	 исто	
време,	брошурата	содржи	препораки	за	практични	подобрувања	во	иднина,	а	
со	кои	на	многу	граѓани	би	им	се	излегло	во	пресрет	за	решавање	на	нивните	
активни	предмети	пред	надлежните	институции.	
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ДЕЛ:1 
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕН ОБЈЕКТ?

Бесправно	изграден	објект	е	објект	кој	 е	изграден	без	одобрение	за	 градба	
или	 спротивно	 на	 издадено	 одобрение	 за	 градба.	 Како	 бесправно	 изграден	
објект	може	да	се	сметаат	и	делови	(доградби,	надградби)	на	објекти	а	кои	се	
изградени	без	одобрение	или	спротивно	на	одобрение	за	градба,	во	и	надвор	
од	плански	опфат.

2. КАКО МОЖАТ БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ ДА ДОБИЈАТ ПРАВЕН-
ЛЕГАЛЕН СТАТУС? 

Бесправно	изградените	објекти	кои	се	изградени	пред	носење	на	Законот	за	
постапување	со	бесправно	изградените	објекти,	2011	година,	може	да	добијат	
легален	статус	со	отпочнување	на	постапка	за	легализација	пред	надлежната	
општина.	Бесправно	изградените	објекти	треба	да	претставуваат	градежна	и	
функционална	целина,	за	да	можат	да	се	легализираат.	

3. КАКО СЕ ПОКРЕНУВА ПОСТАПКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО 
ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ?

Постапката	 започнува	 со	 поднесување	 на	 барање	 за	 утврдување	 правен	
статус,	 на	 однапред	 предвиден	 образец/формулар	 кој	 може	 да	 го	 најдете	
во	 надлежната	 општина.	 Барање	 може	 да	 биде	 поднесено	 од	 физичко	 и	
правно	 лице	 кое	 се	 стекнало	 со	 правото	 над	 бесправно	 изградениот	 објект	
за	 кој	 се	 започнува	постапка.	Во	понатамошната	постапка,	 се	 до	носење	на	
решение	 за	 утврдување	на	 правен	 статус	 на	 бесправно	изградениот	 објект,	
може	 да	 се	 изврши	 промена	 на	 барателот.	 Доколку	 се	 врши	 промена	 на	
барателот,	до	надлежната	општина	треба	да	се	достави	и	доказ	за	промената,	
односно	 судска	 пресуда	 (доколку	 промената	 настанала	 со	 судска	 пресуда);	
оставинско	 решение	 (доколку	 била	 водена	 оставинска	 постапка);	 договор	
за	 купопродажба,	 дар,	 договор	 за	 отстапување	на	 имот	 за	 време	 на	живот,	
договор	за	доживотна	издршка.
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4. КОИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО 
ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ?

Кон	 барањето	 за	 легализација	 на	 бесправно	 изграден	 објект,	 се	 поднесува	
документ	 за	 лична	 идентификација	 (лична	 карта	 или	 патна	 исправа)	 за	
подносителот;	 доколку	 подносител	 е	 правно	 лице	 се	 доставува	 тековна	
состојба	 издадена	 од	 Централниот	 регистар	 на	 Република	 Северна	
Македонија.	Потоа	се	доставува	и	доказ	за	начинот	на	стекнување	на	право	
над	 изградениот	 бесправен	 објект,	 односно	 судска	 пресуда,	 оставинско	
решение,	договор	за	купопродажба,	дар,	договор	за	отстапување	на	имот	за	
време	на	живот,	договор	за	доживотна	издршка.	Со	барањето	задолжително	
се	поднесува	доказ	за	приклучок	до	комунална	инфраструктура	(струја,	вода),	
односно	изјава	заверена	пред	надлежен	нотар	дека	бесправно	изградениот	
објект	 е	 изграден	 пред	 носење	 на	 Законот,	 2011	 година.	 Задолжително	 е	
потребно	да	се	достави	геодетски	елаборат	со	имотен	лист	за	земјиштето	на	
кое	 е	 изграден	 бесправно	 изградениот	 објект.	 Доколку	 објектот	 е	 изграден	
на	 земјиште	 на	 кое	 има	 повеќе	 сопственици	 (сосопственици),	 потребна	 е	
позитивна	изјава	од	секој	од	нив	дека	се	согласни	објектот	да	се	легализира.

5. КАКО ТЕЧЕ ПОСТАПКАТА ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА 
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕН ОБЈЕКТ?

По	 приемот	 на	 барањето	 за	 легализација	 на	 бесправно	 изграден	 објект,	
надлежната	 општина	 е	 должна	 да	 излезе	 на	 увид	 на	 самото	 место	 каде	 се	
наоѓа	 бесправно	 изградениот	 објект.	 Со	 увидот	 се	 утврдува	 фактичката	
состојба	на	самото	место.	Понатаму,	општината	која	постапува	е	должна	да	
издаде	 урбанистичка	 согласност.	 По	 издавање	 на	 урбанистичка	 согласност,	
надлежната	 општина	 ќе	 донесе	 заклучок	 за	 плаќање	 на	 надомест	 за	
утврдување	 на	 правен	 статус.	 По	 плаќање	 на	 утврдениот	 надоместок,	
општината	 издава	 решение	 за	 утврдување	 правен	 статус	 на	 бесправно	
изграден	 објект,	 врз	 основа	 на	 кое	 решение	 се	 запишува	 сопственоста	 во	
Агенцијата	за	катастар	на	недвижности.

6. ВО КОИ СЛУЧАИ ОПШТИНАТА Е ДОЛЖНА ДА ИЗДАДЕ УРБАНИСТИЧКА 
СОГЛАСНОСТ?

Општината	 е	 должна	да	издаде	 урбанистичка	 согласност	доколку	барањето	
е	 поднесено	 во	 рок;	 изготвен	 е	 записник	 за	 увид	 на	 лице	место;	 објектот	 е	
изграден	пред	2011	година;	бесправниот	објект	е	изграден	на	земјиште	на	кое	
барателот	има	право	на	сопственост	или	право	на	користење,	или	земјиштето	
е	 на	 Република	 Северна	 Македонија;	 бесправниот	 објект	 се	 вклопува	 во	
урбанистичко-планската	документација.
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7. КОЛКУ ИЗНЕСУВА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА 
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕН ОБЈЕКТ?

Надоместокот	 изнесува	 61	 денар	 по	 м2	 од	 изградената	 површина.	
Надоместокот	 може	 да	 се	 плати	 еднократко	 или	 одложено	 на	 рати	 во	
претходен	договор	со	општината.

ДЕЛ 2:	

Колекција на најчести прашања и практични совети во врска со 
утврувањето правен статус на бесправно изградените објекти	

• Дали постои можност за ослободување од трошокот за геодетски 
елаборат и трошоците за надоместокот за утврдување на правен статус 
на бесправно изградениот објект?

Постојат	 олеснувања	 во	 поглед	 на	 трошоците	 за	 подготовка	 на	 геодетски	
елаборат	исклучиво	за	социјално	загрозени	категории	на	граѓани	и	лица	со	
ниски	примања	(во	износ	на	минимална	нето	плата).	Оваа	можност	е	уредена	
со	 Законот	 за	 катастар	 на	 недвижности,	 каде	 е	 предвидено	 изработка	 на	
геодетски	елаборат	во	постапката	на	утврдување	правен	статус	на	бесправно	
изградени	 објекти	 на	 овие	 лица,	 како	 и	 на	 лица	 кои	 претрпеле	 штета	 при	
елементарни	 непогоди	 и	 други	 несреќи	 во	 услови	 кога	 било	 утврдено	
постоење	на	кризна	состојбa.	Граѓаните	кои	се	со	ниски	приходи	и	кои	спаѓаат	
во	 овие	 категории	 се	 должни	 да	 достават	 потврда	 дека	 се	 корисници	 на	
социјална	помош	или	приматели	на	минимална	плата,	 како	и	друг	доказ	во	
случај	доколку	претрпеле	штета	при	елементарни	непогоди	и	други	несреќи.	

• Дали постои рок во кој надлежните општини треба да одлучат за 
барањето за утврдување правен статус на бесправно изграден објект?

Да,	согласно	Законот	за	постапување	со	бесправно	изградени	објекти	постои	
рок	за	постапување,	кој	изнесува	1	година.	Во	рок	од	1	година,	општината	која	
постапува	треба	да	издаде	решение	за	утвдување	правен	статус	на	објектот	
кој	е	бесправно	изграден	или	доколку	барателот	не	ги	исполнува	условите,	да	
донесе	решение	со	кое	се	одбива	барањето.
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• Што се случува кога за еден ист бесправно изграден објект, повеќе лица 
имаат поднесено спротивставени барања за утврдување правен статус?

Доколку	 постојат	 спротивставени	 барања	 за	 ист	 бесправно	 изграден	
објект,	 општината	 е	 должна	 да	 ја	 прекине	 постапката.	 Лицата	 кои	 имаат	
спротивставени	интереси	за	објектот,	треба	спорната	ситуација	да	ја	разрешат	
пред	суд.	По	добивање	на	судска	пресуда,	лицето	во	чија	корист	е	пресудата,	
може	да	бара	продолжување	на	постапката.

• Што се случува кога на земјиштето односно бесправно изградениот 
објект, постојат повеќе сопственици (сосопственици) меѓу кои не постои 
согласност за утврдување правен статус на бесправно изградените 
објекти, односно некој од нив не дал позитивна изјава за водење на 
постапката?

Во	 секој	 случај	 мора	 да	 постои	 писмена	 согласност,	 заверена	 на	 нотар,	
дека	 сосопствениците	 се	 согласни	 со	 постапката	 за	 утврдување	 правен	
статус	 на	 бесправно	 изграден	 објект.	 Според	 законот,	 доколку	 не	 постои	
писмена	 согласност	 на	 еден	 или	 повеќе	 сосопственик,	 општината	 е	 должна	
да	ја	прекине	постапката,	се	додека	соопствениците	не	постигнат	меѓусебна	
согласност.

• Како да се постапи кога барателот не е внесен во имотниот лист како 
корисник а истиот го користи земјиштето повеќе од 20 години?

Во	 овој	 случај,	 барателот	 треба	 да	 достави	 докази	 како	 се	 стекнал	 со	
земјиштето	 (договор	 за	 продажба)	 и	 изјава	 заверена	 на	 нотар	 дека	 го	 има	
купено	земјиштето	од	лицето	кое	е	евидентирано	како	корисник	и	дека	истото	
го	користи	повеќе	од	20	години.

• Дали може да го откупам земјиштето кое во сопственост на Република 
Северна Македонија а легализираниот објект се наоѓа на него?

Да,	по	завршување	на	постапката	за	утврдување	правен	статус	на	бесправно	
изграден	 објект	 и	 запишување	 на	 сопственоста	 на	 објектот,	 може	 да	 се	
поднесе	барање	за	откуп	на	земјиштето	на	кое	лежи	објектот.	Оваа	постапка	
се	нарекува	приватизација	на	градежно	земјиште	и	се	води	според	Законот	за	
градежно	земјиште.
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ДЕЛ 3: 
Заклучоци и пораки

•	 Потребни	 се	 измени	 и	 дополнувања	 на	 Законот	 за	 постапување	 со	
бесправно	изградени	објекти,	во	делот	на	спорови	меѓу	сосопствениците	
и	 воведување	 начини	 за	 нивно	 решавање	 со	 цел	 продолжување	 на	
започнатата	постапка.

•	 Почитување	 на	 роковите	 за	 постапување	 за	 утврдување	 правен	
статус	за	бесправно	изградени	објекти.

•	 Да	 се	 предвиди	 можност	 за	 медијација	 за	 настанати	 спорови	
меѓу	 сопствениците,	 поврзани	 со	 постапката	 за	 утврдување	 правен	
статус	 на	 бесправно	 изградени	 објекти.	 Само	 со	 законска	 измена	 и	
воведување	 на	 задолжителна	 медијација,	 а	 потоа	 и	 почитување	 на	
одлуката	на	медијаторот,	ќе	се	избегне	дополнително	пролонгирање	на	
овие	постапки.	На	овој	начин	ќе	се	избегнат	и	дополнителни	трошоци	
на	кои	би	биле	изложени	странките	со	водење	на	судски	постапки	на	
кои	упатува	законот.


