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1 Вовед 

Градежништвото е широка инженерска дисциплина која вклучува планирање, 

проектирање, градење и управување со објекти од нискоградбата и високоградбата. 

Како значајна стопанска гранка, таа вклучува многу други сродни дејности, поради 

што е од особено значење за бруто домашниот производ во земјата.  

Односите и одговорностите на архитектите, градежниците, инвеститорите и 

државните органи, како клучни учесници во градежништвото, се регулирани во 

прописи, од кои најзначаен е Законот за градење. Значајноста на овој Закон за 

учесниците во градежништвото и, секако, за граѓаните, ја иницираше нашата 

опсервација за инклузивноста и транспарентноста на процедурите при честите измени 

и дополнувања на овој Закон. 

Аспирациите на нашата земја за членство во ЕУ (Европската Унија) се проследени со 

неопходното спроведување повеќе важни реформи, меѓу кои се и реформите во 

јавната администрација. Поради тоа, тие претставуваат предмет на ова истражување, 

а анализирани се од аспект на спроведување на методологијата за процена на 

влијанието на регулативата, компетентност и принципи на работа при донесување 

измена и дополнување на Законот за градење.  

Цел на истражувањето 

Општа цел на истражувањето е да даде придонес кон унапредување на ефикасноста и 

ефективноста на јавната администрација во процесот на изработка и донесување 

одржливи политики во градежништвото. 

Една од целите на проектот „Партиципативен и транспарентен развој на одржливи 

политики во градежништвото“ е да се изврши мониторинг на процесот на изработка 

на закони за градежништвото и да се дадат предлози за негово унапредување. Со тоа 

ќе се овозможи подобрување на квалитетот на стратешко планирање, координација и 

развој на одржливи политики од областа на градежништвото и ќе се создадат услови 
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за донесување ефикасна, ефективна и долгорочна регулатива, а што ќе се 

рефлектира во создавање одржлива изградена средина. 

Исто така, со проектот се има за цел да се придонесe кон зголемување на учеството 

на засегнатите страни во сите фази од процесот на изработка на закон за градење, 

започнувајќи од подготовка на законот, изработка на нацрт- и предлог-закон, 

донесување, спроведување и негова евалуација. На тој начин ќе се унапреди 

партиципативноста и транспарентноста на процесот за развој на регулатива за 

градење, што треба да резултира со квалитетен закон за градење. 

Поединечните цели на проектот се: 

 подобрување на квалитетот на услуги на јавната администрација, 

 зголемено учество на засегнатите страни при донесување регулатива во 

транспарентен и инклузивен процес,  

 подобрување на квалитетот на развој на одржливи политки во градеништвото, 

 креирање овозможувачка средина за граѓанскиот сектор. 

Методологија на истражување 

Истражувачкото прашање на овој проект е да се утврди во кои сегменти и како може 

да се унапреди процесот за изработка и донесување законски акти од областа на 

градежништвото, односно да се подобри инклузивноста и транспарентноста на 

таквиот процес со што ќе создаде овозможувачка средина за делување на 

граѓанскиот сектор и професионалците. 

Истражувачките инструменти што ќе бидат применети се: 

 преглед, анализа и компарација на постојната правна регулатива, 

 анализа на документот „Принципи на јавната администрација“, односно т.н. 

СИГМА принципи1, 

 анализа на сите важечки измени и дополнувања во Законот за градење, 

утврдување на причините за тие измени и утврдување на последиците,  

                                            
1 http://www.sigmaweb.org/ourexpertise/policy-development-coordination.htm 
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 барање за пристап до јавни информации, 

 полуструктурирани и неструктурирани интервјуа,  

 одржување фокус-група со засегнати страни во процесот на изработка Закон за 

градење и негови измени и дополнувања, 

 анкетно истражување. 

2 Историја на развојот на Законот за градење 

Во нашата земја, Законот за градење е донесен вкупно 7 пати и тоа:  

Закон за издавање и изведување градежни работи од 1956 год.2 

Закон за изградба на инвестициони објекти од 1962 год.3 

Закон за изградба на инвестициони објекти од 1967 год.4 

Закон за изградба на инвестициони објекти од 1973 год5. 

Закон за изградба на инвестициони објекти од 1990 год.6 

Закон за градење од 2005 год.7 

Закон за градење од 2009 год.8 

Законите од 1956 до 1990 год. имаат мал број членови и се редундантни во 

дефинирање на односите во градењето во споредба со останатите закони. Со Законот 

за градење од 2005 год. се поставени модерната форма, структура и односите во 

градежништвото. Тој е втор најобемен закон, со 147 члена, кој во 2008 год. претрпува 

обемна измена, со изменети скоро една половина од членовите (графикон 1). Поради 

обемноста, потребно е измената да биде воведена со нов Закон за градење, како што 

е пропишано со Прирачникот за номотехнички правила9, кој гласи дека доколку 

обемот на измената опфаќа скоро една третина од законот, потребно е да се изработи 

нов закон, наместо негово изменување. 

                                            
2Сл. Весник бр.19/56 
3Сл. Весник 33/62 
4Сл. Весник 35/67 
5Сл. Весник 35/73 
6Сл. Весник 15/90 
7Сл. Весник 51/05 
8Сл. Весник 130/09 
9Прирачник за номотехнички правила, Влада, Секретаријат за законодавство, 2007. 
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Законот од 2009 год. се надоврзува на Законот од 2005 год. и е важечки закон во 

нашата земја. Тој е најобемен закон споредено со претходните, со вкупно 173 члена, а 

при неговото читање во собраниска процедура амандмански се изменети дури 50 

члена, неусвоени се 27, а 12 амандмани се повлечени10. Исто така, по донесување на 

Законот укинати се 3 члена од страна на Уставниот суд како противуставни11. Со 

образложението за укинување на членови од Законот за градење од 2009 год. 

утвредено е дека постоење одредба со која се изменува друга одредба која е 

непостоечка е беспредметно и создава правна несигурност во примената на законот. 

Односно, фактот што со Законот од 2009 год. е направен обид за изменување 

одредба која е претходно укината од Уставниот суд, укажува на изработка на членови 

од Законот без претходно извршена анализа на проблемот кој го таргетира Законот 

како и на нестручна и неквалитетна изработка на нацрт-текст на Законот.  

Измени и дополнувања на Законот за градење од 2009 год.  

Со нашето истражување утврдено е дека во периодот од 2009 до 2016 год. извршени 

се севкупно 25 измени и дополнувања со што се изменети вкупно 439 члена, 

односно: 

 до изработката на пречистен текст во 2013 год. извршени се 7 измени и 

дополнувања со  вкупно изменети и дополнети 211 члена, 

 по изработката на пречистен текст во 2013 год. извршени се 18 измени и 

дополнувања со  изменети и дополнети 228 члена. 

За споредба, законите за градење (Закон за инвестициони објекти), за периодот од 

1956 до 1999 год. претрпуваат севкупно 9 измени, при што изменети се 42 члена. 

Од посочените вредности, фрекфенцијата на промени во периодот 1956-1999 год. 

изнесува 0,2 измени секоја година, што значи една промена во 5 години, а се 

менуваат во просек по 0,97 члена годишно (графикон 1). 

                                            
10Извештај за работата на Собранието за периодот од 01.01.2009-31.12.2009, стр. 61   
11У. бр. 262/09, 212/10, 114/15 
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За периодот од 2009 до 2016 год., фрекфенцијата изнесува 3,4 измени и 

дополнувања на законот секоја година, т.е. на 3,5 месеци, при што менувани се по 

60,28 члена секоја година (графикон 2).   

 

Графикон 1 Измени и дополнувања на Законот за градење во периодот од 1956 до 2016 год. 

За периодот 2009-2016 год., од вкупно 25 измени и дополнувања, 10 се 

спроведени по скратена постапка, а за 2015 - 2016 год., севкупно се извршени 9 

измени и дополнувања, од кои 6 се спроведени по скратена постапка12.  

 

Графикон 2 Временско растојание на измени и дополнувања на Законот за градење во периодот од 2009 до 2016 год. 

Од фрекфенцијата на измени на графикон 2 може да се воочи дека најмалото 

растојание помеѓу 2 измени за секоја година одделно изнесува: 

за 2013 год. - 2 недели,  

за 2014 год. - 1 ден,  

за 2015 год.  - 2 недели,  

                                            
12http://www.sobranie.mk/materijali.nspx 
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за 2016 год. е од 3 до 7 дена.  

Изработка на пречистен текст 

Според динамиката на промени во периодот од 2009 до 2016 год. и во согласност 

со одредбите од Деловниот на Владата13, потребно е надлежното министерство 

девет пати да објави текст на законот во кој се интегрирани усвоените измени и 

дополнувања. Но, таков текст не е објавен од Министерството за транспорт и врски. 

Во периодот од 2009 до 2016 год. направени се мноштво измени на законскиот текст 

со кои се менуваат суштински аспекти на работењето во областа на градежноштвото. 

Дел од измените кои се донесувани се: менување на категоризацијата на објекти 

според нивната сложеност, намена и постапката за добивање одобрение за градење; 

воведено е задолжително доставување Мислење за проектиран степен на механичка 

отпорност, стабилност и сеизмичка заштита при барање за одобрение за градење 

(документ што е оспоруван како бесцелен од страна на академската и 

професионалната јавност14); укината е обврската за ревизија на проектната 

документација за објекти до 300 m2; воведен е задолжителен елаборат за енергетска 

ефикасност во постапката за одобрение за градење; предвидено е и изведувачот да 

може да се појави како барател за одобрение за подготвителни работи; пропишана е 

постапката за одобрение за градење во слободните здравствени зони, како и 

индустриските развојни зони; воведени се и променети се прекршочните одредби и 

извршено е нивно усогласување со Законот за прекршоци итн. 

Пречистен текст на Законот за градење се носи само еднаш и тоа дури во 2013 

год. (Сл. весник бр. 70/13) иако дотогаш се сменети поголем број членови отколку што 

постојат во Законот, односно од 195 члена сменети се 211 члена, што значи дека 

некои од нив се менувани по минимум 2 пати. Според динамиката на измени, 

потребно е веќе во истата 2013 год. да се изработи нов пречистен текст. Но, нов 

пречистен текст оттогаш не е изработен иако од 2013 до 2016 год. донесени се 18 

измени и дополнувања, со изменети 228 члена. 

                                            
13 Деловник за работа на Владата  Сл. Весник 36/08, член 71, став 2. 
14 Пресинг, Комора на овластени инженери и архитекти, бр. 19, 2014 год., стр. 30.  
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Владата со одлуката од 06.11.2015 год. доставува Предлог-закон за изменување и 

дополнување на Законот за градење, со кој се менуваат повеќе од десет члена и се 

овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да утврди пречистен текст 

на Законот. Поднесениот Предлог-закон на 10.11.2015 год. Владата го повлекува од 

собраниска постапка.  

Таквите активности укажуваат за донесување ад хок решенија кои не се насочени 

кон реализација на долгорочни, стратегиски цели во градежништвото, туку кон 

краткорочни и наменски решенија.  

Од спроведената анкета во рамките на ова истражување, помеѓу учесниците на фокус-

група15 составена од 18 учесници утврдено е дека честите измени и дополнувања во 

голема мера придонесуваат за: 

 создавање противречност помеѓу сродните закони како: Законот за 

експропријација, Законот за градежно земјиште и сл., 

 отежнато работење при работа на архитектонските и градежните компании, 

 несоодветно толкување на одредбите од Законот од страна на локалната 

самоуправа, архитектите, градежните компании и сл., со што се создава 

можност за шпекулативност итн. 

                                            
15Фокус-групата се одржа во просториите на ГЕМ клубот во Скопје на 06.12.2017 год., а беше составена од претставници на Град 
Скопје, скопските општини, Стопанската комора, Комората на овластени архитекти инженери, Архитектонскиот факултет, 
приватни компании и граѓански здруженија.  
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Графикон 3 Обем на измени и дополнувања на Законот за градење во периодот од 2009 до 2016 год. 
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3 Процес на изработка и донесување Закон за градење 

Системот за планирање и креирање политики во нашата земја е дефиниран со 

следната регулатива: Законот за Владата, Законот за буџетите, Законот за 

организација и работа на органите на државната управа, Деловникот за работа на 

Владата, Деловникот за работа на Собранието, Методологијата за стратешко 

планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата, 

Методологијата за анализа на политиките и координацијата и Методологијата за 

процена на влијанието на регулативата. 

Земјите што се стремат за членство во ЕУ, потребно е да извршат реформа на јавната 

администрација во согласност со дефинираните критериуми, односно потребно е да го 

пренесат законодавството од ЕУ во домашниот правен поредок, да го имплементираат 

и спроведат16. Реформите во хоризонталниот систем на владеење, односно јавната 

администрација, не се покриени со вкупното закондавство (acquis communautaire), туку 

тие се базираат на клучните компоненти за добро владеење, како: сигурност, 

предвидливост, одговорност и транспарентност, како и техничката, односно 

управувачката и организациската способност и учеството на граѓаните, односно тие се 

поклопуваат со препораките на ОЕЦД/СИГМА17. Односно, наведените аспекти е 

нужно да бидат имплементирани во процесот на изработка и донесување 

регулатива. 

Како што е наведено во досегашните извештаи за реформите во нашата земја, 

поставен е систем за планирање политики, но секторското планирање не е добро 

развиено, а утврдено е дека само дел од политиките се базирани на докази, а 

министерствата обично немаат интерни правила што ги пропишуваат процесите 

за изготвување регулатива18. Начинот и постапката за подготовка на политиките и 

законите, како и можностите и начините за вклучување на граѓаните во процесот на 

иницирање и подготовка подетално се пропишани во Методологијата за процена на 

                                            
16Европски принципи за јавната администрација - SIGMA документ: бр. 27, 2010. 
17 http://www.sigmaweb.org/ourexpertise/policy-development-coordination.htm 
18Итни реформски промашувања, Фондација отворено општество, 2016, стр. 21. 
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влијанието на регулативата (ПВР), која за првпат е усвоена во 200919, a во 2013 год. е 

воведена нова, унапредена Методологија за ПВР, која е базирана на светски 

практики20. Во неа детално се објаснети чекорите и активностите во процесот на 

изработка на регулатива и дефинирана е содржината на извештајот за ПВР21. 

Во понатамошниот дел од ова истражување ќе се изврши анализа на процесот на 

креирање и донесување на Законот за градење од аспект на почитување на 

Методологијата за ПВР. 

3.1. Иницијатива на процес за изработка на закон и законски измени 

Според Деловникот на Собранието22, право да предлага донесување на закон има 

секој пратеник во Собранието, Владата или најмалку 10.000 избирачи (овластен 

предлагач на закон), a со член 133 од Деловникот утврдено е дека иницијатива за 

донесување на закон до овластените предлагачи, може да даде секој граѓанин, група 

граѓани, институции и здруженија. 

Од добиениот одговор од Министерство за транспорт и врски (МТВ), во досегашната 

практика на измени и дополнувања на Законот за градење од 2009 год., обврската за 

подготовка на предлогот на закон во најголема мера произлегува од заклучок на 

Владата. Од доставените материјали, воочено е дека еден Извештај за ПВР е 

изготвен како обврска што произлегува од т.н. ставка друго (консултации со 

научни институти), но не е експлицитно и прецизно наведено со кого е извршена 

консултацијата. 

Како што е дефинирано со Методологијата за проценка на влијанието на 

регулативата23,  иницијативите за измени на законската регулатива или изработка на 

нова регулатива се вметнуваат во предлогот за Годишната програма за работа на 

Владата. 

                                            
19Службен весник , бр. 66 од 28.05.2009 год.  
20Службен весник, бр. 107 од 30.07.2013 год.  
21Одлука за формата и содржината на извештајот за проценка на влијанието на регулативата Сл. весник бр. 106/13 
22член 132  од Деловник на Собранието (Пречистен текст) 
23 Гапиќ-Димитровска Г., „Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата“,Министерство за 
информатичко општество и администрација, 2013, Скопје, стр. 8.  
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Во таа насока, најавената иницијатива на Министерството за транспорт и врски во 

периодот на септември 2017 год., за измени и дополнувања на Законот за градење 

од 2009 год., не е вметната во Годишната програма на Владата за периодот јуни - 

декември 2017 год.  

Воедно, Министерствoто е должно да изработи Годишен план за спроведување на 

ПВР, кој е потребно да биде објавен на интернет-платформата на Единствениот 

национален регистар на прописи - ЕНЕР24, но тоа не е извршено заклучно со  

декември 2017 год. 

3.2. Изработка на законски решенија 

До Министерството за транспорт и врски од наша страна е побаран пристап до јавни 

информации во однос на процедурата за изработка на закон и негови измени и 

дополнувања за периодот од 2009 до 2016 год, кога се спроведени 25 измени и 

дополнувања. Притоа, побарани се извештаи за проценка на влијанието на 

регулативата (ПВР) за посочениот период, кој е иницијаторот на законските измени, до 

кои засегнати страни е доставено барање за мислење, колку од добиените мислења се 

уважени и/или отфрлени и за кои од мислењата е доставено образложение за нивното 

одбивање. 

Од Министерството е добиен одговор дека ПВР е „изработена за сите закони и 

нивните измени кои се донесени во редовна постапка по воведувањето (на ПВР)“. 

Но, поради фактот што „...согласно Листите на документиран материјал со рокови 

на негово чување на Министерството за транспорт и врски, рокот на чување на 

предлог-законите е со период од 2 год.“25, Министерството располага само со 

извештаи за ПВР за периодот од 2015 до 2016 год., односно измени и дополнувања на 

Законот објавени во Службен весник бр. 44/15, 129/15, 226/15, 30/16, 31/16,  39/16 и 

132/16. Во однос на ваквиот одговор, потребно е да се укаже на потребата од 

                                            
24ibid. стр. 9. 
25Одговор на барање од Министерство за транспорт и врски бр. 02-9603/2 од 09.11.2017 год. 
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долготрајно архивирање на документите што се значајни во постапката на изработка 

на регулатива.  

Во доставениот одговор, Министерството истакнува дека нема податоци за добиени 

мислења од засегнатите страни, односно колку се добиени, а од нив, колку се 

прифатени и одбиени. Воедно во самите извештаи „нема преглед на вградени 

мислења и мислења што не биле земени предвид“26.  

Од преглед на извештаите за ПВР за периодот од 2009 до 2016 год., се воочува дека 

не се нудат три решенија, во согласност со сите погоре истакнати документи, туку 

само едно решение. Ова се потврдува со изјавите добиени од интервјуа на 

надворешните засегнати страни дека во случај на доставено барање за мислење до 

нив се доставува само едно, а никогаш повеќе решенија.  

Од досегашната практика, може да се утврди дека процената на влијанието на 

регулативата за Законот за градење, изготвена во периодот од 2009 до 2016 год., 

во голема мера е некомплетна и неквалитетна, а особено по однос на финансиските 

импликации што ги има регулативата. Во образложението на извештаите за ПВР 

најчесто се наведува дали законската измена има финансиски импликации по Буџетот, 

но не се елаборирани финансиски импликации врз деловните субјекти, особено 

малите и средните претпријатија, социјалните влијанија, ниту има извештај за  

влијанијата врз животната средина и здравјето на луѓето, иако такви постоеле во 

одредени законски измени.  

При измени на Законот за градење кои се однесувале на прекршочните одредби и 

промена на висината на износот за одреден прекршок, биле доставувани мислења 

од архитекти со кои се укажувало на штетните одредби врз развојот на 

архитектонските бироа, а Министерството тие мислења не ги има уважувано ниту е 

доставен одговор со образложение за неприфаќањето. 

                                            
26ibid. 
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Како последица на игнорантскиот однос на Министерството, дел од архитектите 

ги затвориле своите компании27. 

Во линија со нашите истражувања, Европската комисија забележува дека, иако 

законодавната рамка е воспоставена ...квалитетот на задолжителната оценка на 

влијанието на регулативите за предлозите за закони и јавни политики е слаб. ПВР-

процедурата се аплицира „формално“, а процената на финансиското влијание воопшто 

и да не се подготвува28. Особено е важно што во Извештајот се потенцира дека е 

непходен „развој на политики базиран на докази“. Од доставените извештаи за 

ПВР од страна на Министерството за транспорт и врски ваквата констатација е 

потврдена. Оправдувањето за потребата од одредена законска измена најчесто е 

недоволно и неубедливо образложено. 

Од добиените ПВР-извештаи од Министерството за транспорт и врски за 

периодот од 2009 до 2016 год. може да се заклучи дека тие се неквалитетни, 

нестручно изработени и некомплетни по однос на содржината што е дефинирана 

со Методологијата на ПВР. 

3.3. Анализа на состојбите на постојната регулатива 

Во на фаза на анализа на состојбите се идентификува и се дефинира проблемот кој е 

потребно да се адресира и разреши, а во таа насока се спроведуваат консултации со 

засегнати страни. Од спроведените интервјуа со повеќе претставници од речиси сите 

засегнати страни, како: Комората на овластени архитекти и инженери, Стопанската 

комора, научната јавност, Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), 

архитекти, градежни компании и сл., утврдено е дека консултации во фаза на 

анализа на состојбите не се спроведени за ниту една измена и дополнување на 

Законот во периодот од 2009 до 2016 год.  

                                            
27Анонимна изјава од спроведени интервјуа со градежни компании. 
28European Commission, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, SWD(2016) 362 final, Brussels, 9.11.2016, pp. 10.   
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Значењето на оваа фаза за развој на оджрливи политики е поддржана со резултатите 

од спроведено анкетно истражување, кои се прикажани во точка 3.5 од овој извештај. 

Од податоците може да се утврди дека испитаниците го истакнуваат значењето на 

оваа фаза и сметаат дека таа треба да биде базирана на инклузивен, 

партиципативен и транспарентен процес.  

3.4. Консултативни механизми 

Сите физички и правни лица можат да учествуваат во фазите на изработка на 

регулатива, почнувајќи од подготовка на стратегии при Владата, министерствата, во 

фаза на анализа на можни законски решенија, нацрт- и предлог-фаза, како и при 

следење на имплементација на законот.  

Со Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на 

креирање политики29 како и важечката Методологија за процена на влијание на 

регулативата, дефинирани се повеќе механизми со кои може да се спроведат 

консултации со засегнатите страни, како:  

а. јавен увид на предлог-законот,  

б. јавни расправи,  

в. барање за писмени мислења, забелешки и сугестии,  

г. учество во работни групи формирани од страна на Министерството или Владата,  

д. состаноци со засегнатите страни,  

ѓ. јавни дебати преку употреба на интерактивни алатки достапни на порталите 

ЕНЕР и Е-Демократија. 

а. Јавен увид 

Повикот за јавниот увид се објавува на ЕНЕР и на веб-страницата на Министерството. 

Рокот за јавниот увид не треба да е пократок од 15 дена.  

                                            
29Службен весник, бр. 99 од 22..2011 год. 
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Од прегледот на страницата на Министерството за транспорт и врски, за периодот од 

2009-2016 год., од вкупно спроведени 25 измени и дополнувања, не се објавени 

повици за јавен увид. На страна на ЕНЕР објавени се само 14 повици за јавен увид.   

б. Јавна расправа 

Во периодот околу 2005 год. биле одржани само неколку јавни расправи на кои била 

консултирана научната јавност по однос на измени и дополнувања на Законот за 

градење. Но, од спроведените интервјуа во академската заедница согледано е 

дека ниедно од мислењата не било прифаќано, а одговор за неприфаќање не е 

доставуван од страна на Министерството. По 2005 год., не се одржани јавни 

расправи со научната јавност и професионалните здруженија. 

Во периодот од 2009 до 2017 год. јавни расправи се одржуваат во одредена мера 

помеѓу претставници на ЗЕЛС, претставници на локалните самоуправи и 

претставници на Mинистерството за транспорт и врски кои одржуваат презентација по 

однос на измените и дополнувањата.  

в. Барање за мислење 

Од прегледот на спроведените процени на влијанието на регулативата за измени и 

дополнувања на Законот за градење од 2009 год., воочливо е дека најчеста форма на 

комуникација е барање за писмено мислење кое се доставува до ЗЕЛС, а во 

одредена мера и до Комората на инженери и архитекти и др., но најчесто не и до 

академската јавност.  

Искуствата на Комората на архитекти и инженери укажуваат дека постоела соработка 

со Министерството за транспорт и врски по однос на одредени измени и 

дополнувања, при што дел од доставените мислењата што биле прифаќани од 

страна на Министерството. Но генерално, тие мислења се поврзани со стандарди и 

кодови во градежништвото, а не со Законот за градење.  

Во однос на консултативниот процес со ЗЕЛС, Владата има потпишано Меморандум 

за соработка, со кој таа се обврзува да доставува барање за мислење до ЗЕЛС. 
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Искуствата од постојната практика на консултативниот процес за предлог законот, 

покажуваат дека роковите се најчесто многу кратки и изнесуваат до 2-3 дена и не 

се доволни за да се достави сериозно мислење, според ЗЕЛС. 

Со тоа е прекршен Кодексот за консултаци со јавноста за време на подготвувањето 

на регулативата30, изработен од Владата, со кој се задава препорака консултациите 

да траат најмалку 30 дена. Од спроведените интервјуа со претставници од секторот 

за урбанизам на локалната самоуправа, дадени се предлози тој рок да изнесува 

помеѓу 10 и 30 дена, што е во рамките на претходно споменатиот Кодекс.  

По добивање на барањето за мислење од Министерство за транспорт и врски, ЗЕЛС 

го спроведува до единиците на локалната самоуправа, од кои, некои доставуваат 

мислење, а некои општини не го прават тоа. Во разговор со претставници на Секторот 

за урбанизам во поединечни скопски општини, евидентирано е дека кратките рокови 

се значајна причина за неможноста за навремено доставување мислење до ЗЕЛС.  

Од спроведени интервјуа со претставници на ЗЕЛС и повеќе скопски општини во 

периодот од јуни-ноември 2017 год., утврдено е дека мислењата на локалната 

самоуправа не се прифаќаат, а воедно нема одговор ниту образложение за 

одбивањето. 

Резултатот од непостоење повратна информација од институциите предизвикува 

пасивизирање на локалната власт бидејќи давањето мислење се гледа како 

бесцелно. 

г. Учество во работни групи 

Во периодот од 2009 до 2016 год., не се вклучувани засегнатите страни во 

работните групи на Министерството при работа на одредени измени и дополнувања 

на Законот за градење31. 

                                            
30Службен весник, бр. 99 од 22..2011 год. 
31Министерство за транспорт и врски, Одговор на барање бр. 02-9603/2 од 09.11.2017 год. 



           ПАРТИЦИПАТИВЕН И ТРАНСПАРЕНТЕН РАЗВОЈ НА ОДРЖЛИВА ПОЛИТИКА ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

17 

 

д. Состаноци со засегнатите страни 

Како што е посочено во потточка б. Јавна расправа, состаноци се одржувани со 

претставници на ЗЕЛС и на локалната самоуправа. Работни состаноци со останатите 

засегнати страни во периодот од 2009 до 2016 год. не се одржани.  

ѓ. Јавни дебати преку употреба на интерактивни интернет-платформи 

Во нашата земја поставени се неколку интернет-платформи што овозможуваат јавен 

увид на нацрт-законите и извештаите за ПВР. Единствениот национален регистар на 

прописи (ЕНЕР) е официјална платформа дефинирана со Методологијата за ПВР, 

Деловникот за Влада и други акти. ЕНЕР претставува задолжителна алатка за 

комуникација со засегнатите страни во процесот на изготвување политики, платформа 

што служи за јавно објавување на известувања на почетокот на изработката на 

регулативите, објавување на нацрт- и предлог-законите во текот на постапката. Со тоа 

им се овозможува на сите заинтересирани лица да доставуваат мислења во однос на 

објавените нацрт-политики со дефинирани рокови во кои е тоа возможно. Исто така, 

функционална е веб-страницата nvosorabotka.gov.mk и преку неа се одвива 

кореспонденција по однос на предлози од граѓански организации. 

За потребите на нашето истражување во однос на употребата на системот ЕНЕР, 

спроведени се голем број интервјуа со засегнатите страни, како и анкети во рамките 

на фокус-група. Анализата на добиените податоци за  употребата на системот ЕНЕР 

од страна на засегнатите страни укажува дека тој во голема мера не се употребува. 

Низ спроведени интервјуа во рамките на овој проект, утврдено е дека научната и 

стручната јавност скоро воопшто не се запознаени со системот ЕНЕР и со 

можноста за вклучување во процесот на давање мислење по однос на предлог-закон 

или измени и дополнувања на Законот.  

Од сите надворешни засегнати страни, ЗЕЛС во одредена мера го употребува 

давањето коментари и мислења преку ЕНЕР. Голем дел од претставниците на 

општините не се запознаени со постоењето на системот ЕНЕР и неговите 

можности.  
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Низ спроведени интервјуа утврдено е дека честопати роковите за доставување 

мислење на системот ЕНЕР се кратки. Во таа насока, Владата со планот 3-6-9 има за 

цел измена на Деловникот за работа на Владата и зголемување на минималниот број 

денови за консултации на ЕНЕР од 10 на 20 дена. Но, останува прашањето за 

ефикасноста и употребливоста на ЕНЕР платформата во однос на изнаоѓање најдобри 

решенија за одредени законски измени.  

Од прегледот на објавени нацрт и предлог закон за градење на страната на ЕНЕР, 

утврдено е дека од 25 спроведени измени и дополнувања во периодот 2009-2016 

год., објавени се само 14 за кои што може да се има јавен увид и да се даде 

мислење преку системот.  

3.5. Анкета за квалитетот на консултативните механизми и партиципативностa 

Со цел да се утврди квалитетот на консултативните механизми и можностите за 

зголемено учество на надворешните засегнати страни  спроведена е анкета помеѓу 18 

учесници на фокус-група, во рамките на форумот организиран од Генера, одржан во 

просториите на ГЕМ клубот на 06.12.2017 год. во Скопје. Со оглед дека нивниот 

состав е на експертско ниво и притоа се вклучени претставници од академската 

сфера, локалната самоуправа, Град Скопје, Стопанската комора, Комората на 

архитекти и инженери, Асоцијацијата на архитекти и од градежни компании, добиените 

резултати од спроведената анкета се релевантни и покрај малиот статистички 

примерок. 

Од добиените одговори на прашањето: Какви се досегашните искуства од големиот 

број измени и дополнувања на Законот за градење?, анкетираните подеднакво се 

изјаснуваат дека тешкотиите се однесуваат на: отежнатa работа на сите засегнати 

страни, противречни закони, како и несоодветно (нестручно) толкување од страна 

на локалната самоуправа, но и од страна на архитектите и градежните компании. 

На прашањето: Во која фаза при креирање на политики сметате дека е 

најсоодветно да се вклучат засегнатите страни?, испитаниците посочуваат дека 

позначајно е нивно вклучување во фазата на анализа на состојбата на регулативата 
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и нацрт-фазата на законот (графикон 4). Останува нејасно зошто испитаниците не 

сметаат за релевантно да се вклучат во собраниска процедура на експертско ниво. Во 

одредена мера тоа може да се толкува со фактот што при зголемено учество во 

почетните фази од изработка на законот прецизно се утврдува неговиот текст. 

 

Графикон 4 Фази од циклусот на креирање политики за  вклучување на засегнатите страни 

На прашањето: Како до поголемо вклучување на засегнатите страни во процесот 

на планирање политики?, испитаниците посочуваат дека обврзувачка јавна 

расправа, навремено известување и поголеми рокови се техники за зголемување 

на партиципативноста во процесот на изработка на регулативи (графикон 5). Овие 

начини за вклучување, во Методологијата за ПВР се поставени како опционална 

форма, при што изготвувачот на регулативата одлучува одредува која форма е 

најсоодветна. Од одговорите може да се потврди високата согласност на 

испитаниците во однос на нивно реформулирање во обврзувачка форма.  
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Графикон 5 Техники за поголема партиципативност на засегнати страни 

На прашањето: Како е најсоодветно да се унапреди процесот за изработка на 

регулативата?, испитаниците посочуваат дека има најголемa потреба од 

вклучувањето на сите засегнати страни, по што следи зајакнување на капацитетите 

на работните групи. Исто така, има значајна потреба од доставување задолжителен 

одговор од институции и изработка на регулатива базирана на докази (графикон 

6).  

 

Графикон 6 Техники за унапредување на процесот за изработка на регулативата 

На прашањето: Кои од следните консултативни механизми ги сметате за 

најсоодветни?, испитаниците имаат најголема согласност дека формирање работни 

групи на експертско ниво кои се инклузивни се најсоодветна форма при изработка 

на регулатива од аспект на ефикасност, ефективност, транспарентност и 



           ПАРТИЦИПАТИВЕН И ТРАНСПАРЕНТЕН РАЗВОЈ НА ОДРЖЛИВА ПОЛИТИКА ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

21 

 

инклузивност, следени од потребата за јавната расправа и барање за мислење 

(графикон 7).  

Значајно е да се истакне дека единствената форма за консултации што е 

задолжителна и е дефинирана со Методологијата за ПВР и Деловникот на 

Владата - системот ЕНЕР - е посочена од испитаниците како најмалку корисна и 

ефикасна во процесот на изработка на регулатива.  

 

Графикон 7 Корисност и ефикасност на консултативни механизми 

3.6. Следење и евалуација на Законот за градење 

По донесување на Законот во Собранието, министерствата подготвуваат детален план 

за спроведување, следење и евалуација на Законот32. Од добиените извештаи за ПВР 

во периодот од 2009 до 2016 год. од Министерството за транспорт и врски33, по 

поднесено барање за мислење од наша страна, може да се утврди дека во начинот на 

следење на спроведувањето се наведуваат само учесниците во следењето, но не 

се дефинираат методолошки постапката и активностите што треба да бидат 

преземени.  

                                            
32Гапиќ-Димировска Г., „Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата“,Министерство за 
информатичко општество и администрација, 2013, Скопје, стр. 13. 
33Одговор на барање од Министерство за транспорт и врски бр. 02-9603/2 од 09.11.2017 год. 
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Во однос на аспектот на евалуација на ефектите од предлог-законот и роковите 

нема никакво текстуално објаснување. Може да се заклучи дека овој сегмент од 

извештајот за ПВР е некомплетен и неквалитетен. Воедно потребно е да се 

забележи дека во Методологијата за ПВР не е прецизно дефиниран процесот и 

методолошките алатки кои е потребно да се користат при спроведувањето на оваа 

активност.  

3.7. Анализа на капацитети во Министерство за транспорт и врски 

Од осамостојувањето до сега, во областа на урбанизмот, градежништвото и областа 

на транспорт и врски назначени се вкупно 16 министри, од кои само 4 министри 

имаат образование од архитектурата и градежништвото. Преку спроведените 

интервјуа со вработени во Министерството за транспорт и врски, кои имаат работен 

стаж во таа институција повеќе од 20 год., утврдено е дека соработката е олеснета 

со министрите што имаат образование како архитект или градежен инженер 

поради нивната запознаеност со проблематиката што е во надлежност на 

Министерството.  

Како што е погоре посочено, надлежното министерство потребно е да подготви 

извештај за добиените мислења во кој ги наведува причините поради кои 

забелешките и предлозите не се прифатени и истиот го објавува на својата 

интернет-страница и на страната на ЕНЕР.  

Анализата на постојната практика покажува дека извештаите не се поставуваат на 

интернет-страницата на министерството, а објавени се само донесените измени и 

дополнувања на Законот за градење. Извештаите за ПВР се поставуваат на ЕНЕР, 

иако, како што е претходно посочено, квалитетот на самите извештаи е многу 

низок.  
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3.8. Собраниска процедура 

Во рамки на Собранието, за регулативата поврзана со градежништвото, надлежно, 

односно матично работно тело е Комисијата за транспорт, врски и екологија. Во 

периодот од 1998 до 2020 год. формирани се 7 различни состави, во кои севкупно 

учествувале 73 члена34. Најбројни се пратеници со средна и виша школа, како и 

машинските инженери - со по 7 члена, а со по 6  се застапени архитектите, 

градежните инженери итн. 

Според Деловникот на Собраниeто, работното тело може да има двајца членови од 

редот на научните и стручните работници, од кои едниот се избира на предлог на 

пратеничките групи од партиите на власта, а другиот од опозицијата. Тие може да 

учествуваат во работата на работното тело, но немаат право на одлучување.  

Од преглед на добиените материјали од Собранието35, утврдено е дека скоро 

исклучива практика е невклучувањето на експерти, ниту други претставници на 

надворешните засегнати страни во работата на матичната комисија.  

Според член 145 од Деловникот на Собранието, Собранието по општата расправа, за 

предлог-законот кој е од поширок интерес, може да одлучи да спроведе јавна 

дискусија. Понатаму, со член 147, предлог-законот што се става на јавна дискусија се 

објавува во дневниот печат и се објавува повик за доставување мислења и предлози и 

се определува рокот во кој тие можат да се доставуваат, по што се изготвува извештај 

поднесен до Собранието.  

Во периодот од 2009 до 2016 год., не се спроведувала јавна дискусија ниту се 

објавувале повици за доставување мислења.  

                                            
34Податоци добиени од веб-страницатана Собранието 
35Поднесено барање за пристап до јавни информации. 
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3.9. Иницијатива за нов пристап кон законски решенија 

Во Програмата за работа на Владата 2017 - 202036, поставени се насоки за реформи 

во регулативата поврзана со просторното и урбанистичко планирање, но не и насоки 

за реформи во Законот за градење. Во септември 2017 год. започната е 

иницијатива за изработка на нови регулативи од областа на урбанизмот и 

градежништвото, вклучувајќи го и Законот за градење. Таквата иницијатива не е 

внесена во Годишната програма на Владата за 2017 год. (јуни-декември)37. 

Со неа се има за цел започнување процес на изработка и донесување на современа 

регулатива која ќе овозможи стабилност на долг рок, но и да воведе инклузивност, 

транспарентност и правичност во развојот38. Поставено е да се изврши координирање 

на одделни закони кои во одредени сегменти се меѓусебно конфликтни, а се 

однесуваат на просторното и урбанистичко планирање, експропријацијата, градењето, 

градежниот производ и др.39. 

Според динамиката на проектот за реформи, планирано е во првите 30 дена да се 

изврши измена и дополнување на пакетот закони во градежништвото, по што следи 

изработка на нови регулативи во период од 9 месеци, но со ниту една од 

планираните активности не е започнато до моментот на пишување на оваа студија, 

заклучно со декември 2017 год. 

4 Партиципативност и транспарентност во процесот на изработка на 
регулатива за градење 

Во насока на започнување пристапни преговори со ЕУ и целосно зачленување, 

потребно е да се спроведат реформи во јавната администрација (РЈА). Според 

методологијата дефинирана во документот Принципи на јавната администрација ̶ 

                                            
36 http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/ProgramaVlada2017-2020_08062017.pdf[стр. 44, пристапено на 10.08.2017] 
37 http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_Vlada_RM_Juni_Dekemvri_2017.pdf[пристапено на 13.11.2017] 
38Пресинг, бр. 35/10.2017, стр. 10. 
39ibid. стр. 10. 
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методолошки анекс кон индикаторите40, се врши оцена на имплементацијата на 

реформи и очекуваните исходи во однос на принципите на јавната администрација. Со 

документот се дефинирани мноштво квалитативни и квантитативни индикатори 

групирани во следните области: стратешка рамка за реформи во јавната 

администрација (РЈА), развој на политики и координација, јавен сервис и човечки 

ресурси, отчетност, испорака на сервиси и менаџмент на јавните финансии.  

Во методологијата за оцена на областа - развој на политики и координација, зададени 

се повеќе клучни барања, меѓу кои е барањето за инклузивен, и базиран на 

податоци, развој на политики, со што се овозможува постигнување на 

планираните цели во политиките. Ова клучно барање се мери низ повеќе 

критериуми, како: транспарентност на изработување регулатива при Владата, 

степенот до кој јавните консултации се употребуваат во развојот на политики, 

степенот до кој примарната и секундарната легислатива се јавно достапни на 

централизиран начин и др., кои имаат оцена 3 од можни 5 поени во 2015 година41. 

Kaкo значаен аспект во насока на поголема реализација на СИГМА-принципите, 

потребно е да се намали бројот на закони што се донесуваат по скратена итна 

процедура, каква што е досегашната честа практика при донесување Закон за 

градење, и да се зголеми бројот на законски решенија донесени во широк 

консултативен процес, што е воедно и составен дел од нацрт-стратегијата за 

РЈА42 како дел од унапредување на законодавното опкружување.  

Во насока на создавање ефикасни структури и контролни механизми за поддршка 

на координацијата на политиките и квалитетен процес на одлучување поставени се 

следните мерливи индикатори: дефиниран функционален систем за координација 

на политиките и поддршка на квалитетен процес на одлучување, воспоставена 

функционална стручна платформа за контрола на квалитетот на законодавните 

предлози и воспоставени механизми за координација и усогласување на 

стратешките програмски документи, хоризонтални политики и комплексни проекти 

                                            
40 The Principles of Public Administration, Methodological Annex to the Indicators, April, 2015 
41 Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administraton, April 2015.  
42МИОА, Нацрт-стратегија за реформа на јавната администрација 2017-2022 год., стр. 26. 
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со финансиските средства43. Степенот на реализација на овие индикатори во 2017 

год. е земен со почетна состојба 1, 0 и 0 бодови соодветно, а планирано е 

зголемување на нивната реализација на 2 бода во 2019 год., односно 3 бода во 2022 

год.    

Од истражувањето може да се утврди дека значаен проблем е непостоење 

платформа за контрола на квалитетот, поддршка на квалитетен процес на 

одлучување, усогласување на стратешките документи и др.   

4.1. Препораки 

За унапредување на реформите во јавната администрација, како и за реализирање на 

поставените цели на овој проект во насока на зголемена партиципативност и 

транспарентност при изработка и донесување Закон за градење, ќе ги изнесеме 

следните препораки категоризирани во неколку групи.  

Унапредување на процедурата за изработка на регулатива 

1.Задолжително суштинско спроведување на процедурата за изработка и 

донесување закони, односно задолжителна и правилна изработка на ПВР во 

целост со вклучување на сите елементи пропишани со Методологијата за ПВР. 

2. Неопходна е промена во процедурата за доставување мислења со цел нивно 

навремено доставување и поставување реални рокови. Неопходно е да се 

почитува Кодексот на добри практики и да се создаде механизам за негова 

поголема имплементација, како и контрола на таквата имплементација.  

3. Потребно е зголемување на рокот за архивирање на извештаите за ПВР и 

мислења доставени по предлог-законите за изменување и дополнување со цел 

продолжување на институционалната меморија со што ќе се овозможи 

согледување на континуитетот на развојот на Законите.  

                                            
43ibid.,стр. 27. 
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4. Навремена изработка на пречистен текст на Законот за градење или носење нов 

Закон за градење во партиципативна и транспарентна постапка. Со оглед дека се 

дефинирани предусловите за изработка на пречистен текст, неопходно е да се 

постави контролен механизам за неговото неспроведување. 

5. Развој на законски решенија базирани на докази, а особено базирани на 

квантитативни докази, студии и анализи. Поради тоа е потребна поддршка на 

научни студии во областа што ја третира Законот. 

6. Навремено објавување на постапката за иницирање на законски измени или 

изработка на нов закон на веб-страната на Министерството, заедно со повик за 

вклучување во консултативни механизми. 

Унапредување на консултативните механизми 

7. Потребно е унапредување на функционалноста и ефикасноста на системот 

ЕНЕР како електронска алатка што е задолжителна платформа за објавување на 

регулативи кои се во процесот на изработка и која нуди можност за нивен јавен 

увид и доставување мислења од сите засегнати страни. Исто така потребна е 

негова поголема промоција бидејќи со ова истражување се утврди дека најголем 

број од засегнатите страни не се запознаени со можностите што ги нуди.  

8. Неопходно е задолжително формирање работни групи и одржување јавни 

расправи за законски решенија. Неопходно е овој консултативен механизам да 

биде дефиниран во задолжителна форма и да биде воспоставен во релација со 

обемот на измени на Законот. 

9.Задолжително испраќање на официјални известувања за прифатени и 

неприфатени мислења со соодветно образложение за донесување на ваквите 

одлуки. 
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Зајакнување на капацитетите 

10. Нужно е назначување професионални и стручни кадри во рамките на 

секторите, одделенијата и органите на Министерството за транспорт и врски 

со цел овозможување негово ефикасно, ефективно и квалитетно 

функционирање. 

11.Зајакнување на капацитетите во работните тела при Министерството за 

транспорт и врски кои се надлежни за спроведување на ПВР и одлучување по 

добиените мислења во однос на предложените законски измени. Потребно е да 

се спроведе оцена на постојните капацитети и да се организираат обуки за нивно 

зајакнување.  

12. Потребно е да се зајакнат капацитетите на Министерството за информатичко 

општество и администрација со оглед дека тоа е надлежно за давање мислење 

по извештајот за ПВР и потребно е да се контролира квалитетот на извештајот. 

13. Информирање и едуцирање на различните засегнати страни, како стручните 

и граѓанските организации, во однос на можностите за вклучување во процесот 

на изработка на регулатива. Непходно е да се поттикне поголема активност низ 

формите на здружување, а особено во рамките на Комората на овластени 

архитекти и инженери. Притоа треба да се активираат одделни сегменти и 

одделенија кои се назначени од Комората како и поттик на членството за  

поголемо активирање во рамки на Комората во фазите на анализа на постојна 

тасостојба, нацрт- и предлог-фаза.  

За зголемување на активноста важно е да се спроведат кампањи за подигнување 

на свеста со кои засегнатите ќе се информираат засегнатите страни за 

важноста од нивното вклучување и можностите за придонес во таквиот процес. 

14. Задолжително вклучување на експерти во работата на собраниските комисии 

при донесувањето на законите од областа на градежништвото во согласност 

со можностите што ги дава Деловникот на Собранието. 
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Менување на парадигмата - кон одржливо градежништо 

15. Нужна е изработка на стратегија за градежништво44 која ќе ги постави 

начелата и контурите по кои треба да се развива градежната индустрија, со што 

ќе се обезбеди цврста платформа и ќе се овозможи ефективно и ефикасно 

усогласување на законите што ја третираат оваа индустрија. Исто така неопходно 

е да бидат третирани повеќе сегменти и различни клучни прашања, како: 

профили на потребен кадар, решавање на проблемот со недостатокот на 

работна сила, енергетска ефикасност, примена на нови обновливи 

технологии за градење, овозможување здрава животна и работна средина, 

примена на обновливи материјали итн., со што се наметнува потребата од 

формирање меѓуресорска група за таа цел.  

Воедно, со оглед на современите потреби за одржлив развој, особено значајно и 

нужно е концептот на одржливоста да биде поставен како едно од 

најзначајните начела на таквата стратегија и да биде вграден во Законот за 

градење. 

Конечно, со унапредување на партиципативноста и транспарентноста на 

процесот за развој на Закон за градење, ќе се овозможи создавање 

ефикасен, ефективен и конзистентен Закон кој воедно ќе овозможи 

долгорочна одржливост на градителската дејност, нејзин континуиран 

квалитет, предвидливост и стабилност.  

Се надеваме дека ова истражување ќе фрли светло врз патот и ќе придонесе 

кон реализација на овие суштински цели за унапредување на одржливот 

развој на државата.  

                                            
44Предложено до министерот м-р Горан Сугарески на работен состанок, одржан во јуни 2017 год.  


