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Концептот на добра управа ја предефи-
нира работата на управата и односите 
меѓу управата и граѓаните. Во минатото, 
главен предизвик на добрата управа било 
почитувањето на владеењето на правото, 
според кое управните дејства треба да се 
засноваат врз важечка законска одредба 
со којашто се пропишува надлежноста на 
управниот орган и се утврдуваат негови-
те ограничувања. На овој начин се обез-
бедувала предвидливоста на управните 
дејства и нивната отчетност. 

Меѓутоа, покрај тоа, добрата управа 
треба да одговори на уште еден понов 
предизвик поврзан со културните, тех-
нолошките и економските промени кои 
се случиле во текот на изминатите де-
цении. Овие промени ги засегаат сите 
земји, но се особено важни за Македо-
нија како земја кандидат за ЕУ. 

Една од најважните промени 
во концептот на добрата уп-
рава е барањето за гаранција 

и обезбедувањето поголема еднаквост 
во односот меѓу државните органи и 
граѓаните. Современата демократска 
управа повеќе не го гледа граѓанинот 
како потчинет пред јавните органи. За 
денешната македонска јавна админи-
страција граѓанинот (треба да) прет-
ставува вредност. На граѓанинот му е 

дадена слобода како активен партнер 
кој може да придонесе за општата бла-
госостојба. Се поттикнува и се бара не-
гов придонес, соработка и учество како 
неопходен услов за демократска и ефи-
касна управа и за економски развој. Во 
овој контекст, новиот Закон за општата 
управна постапка треба да им даде уште 
поголемо значење на вредностите како 
што се транспарентност, едноставност и 
јасност, учество, услужливост и серви-
сна ориентираност кон граѓаните, кои се 
основа и на постојниот Закон. Односот 
кон граѓаните треба да биде „похори-
зонтален“, односно граѓанинот треба да 
биде партнер на органот при решавање-
то за неговите права и обврски.

Втората промена е поврзана 
со фактот дека денес луѓето 
комуницираат на начин кој е 

различен од оној од пред десет, дваесет 
или триесет години. Ова не се должи 
само на брзиот и револуционерен раз-
вој на информатичката и комуникаци-
ската технологија, туку, исто така, и 
општо на стилот на комуникацијата што 
се променил во општеството. Имено, 
начинот на изразување е подиректен и 
помалку формален, а разликите помеѓу 
страните во комуникацијата во однос на 
социјалниот статус или фазата од живо-
тот стануваат сè помалку важни.

Вовед
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Третата суштинска промена 
се карактеризира со значи-
телно забрзување на сите ви-

дови процеси во општеството. Секаде и 
секогаш се очекува брз одговор, а че-
кањето да се добие одговор е губење 
време, но и други ресурси.

Добрата управа, ориентирана кон по-
требите на граѓаните, треба да одгово-
ри на овие општествени и културни про-
мени, т.е. административните процеси 
треба да бидат похоризонтални, во нив 
да се користи современа технологија и 
стил на комуникација кои се насочени 
кон постигнување брзи резултати.

Со оглед на овој нов концепт на Законот 
за општата управна постапка, а со цел 
тој да се доближи до службениците кои 
ќе го применуваат, но и до граѓаните, со 
поддршка од мисијата на СИГМА е из-
готвен овој прирачник кој треба да даде 
практични насоки околу имплемента-
цијата на новите законски решенија. Се-
пак, ова претставува само мал придонес 
кон обезбедувањето доследна импле-
ментација на новите законски решенија, 

но нивната целосна имплементација ќе 
бара и дополнително ангажирање ре-
сурси во насока на спроведување обу-
ки, промоција и доближување на духот 
на новиот Закон до сите заинтересирани 
и вклучени страни во процесот на им-
плементација на Законот. 

Во секој случај, на Република Македо-
нија ѝ претстои огромен предизвик во 
примената на постојниот ЗОУП од ас-
пект на менување на досегашната адми-
нистративна доктрина, менувањето на 
фокусот на самата постапка, проактив-
ниот пристап на јавните органи, брзата 
комуникација и кореспонденцијата, но, 
пред сè, од аспект на менување на на-
виките и менталитетот на службениците 
кои мора да бидат целосно трансформи-
рани во вистински сервис на граѓаните. 

Се надеваме дека овој документ ќе ги 
разјасни, до одреден степен, прашања-
та кои се опфатени во него, со што ќе се 
олесни секојдневното постапување на 
јавните органи при водењето на управ-
ните постапки согласно постојниот ЗОУП.
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Законот за општата управна постапка (ЗОУП) од 2015 година претставува 
новела која изврши суштинска промена на административниот систем во 
Република Македонија. 

Општи цели на новиот ЗОУП се:

 � Да се осигури заштитата 
на правата на поединците 
и на јавниот интерес, како 
и пропорционалноста на 
управните акти;

 � Да се подобри 
транспарентноста на 
управните постапки;

 � Да се зголеми довербата 
на граѓаните во јавната 
администрација;

 � Да се поттикне управна 
практика ориентирана кон 
услугите и професионална 
јавна администрација 
како суштински услов за 
економскиот развој;

 � Да се поддржи ефективното 
и етичкото однесување 

на државните и јавните 
службеници во заштитата  
на јавниот интерес;

 � Да се подобри ефикасноста 
(економичноста) на 
донесувањето на управните 
акти во корист и на јавниот 
интерес и на интересот на 
граѓаните;

 � Да се трасира патот и да се 
започне со примената на 
современи информатичко-
комуникациски технологии 
за испораката на 
административните услуги 
(е-администрација);

 � Да усогласи македонската 
јавна администрација со 
стандардите на ЕУ.

Новини воведени  
со новиот ЗОУП
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Како најзначајни новини од Законот може да се издвојат следните:

Минимизирање на бројот посебни управни постапки – По правило, 
начелата на новиот ЗОУП важат за секое управно дејство со цел да се 
обезбедат еднообразни управни постапки. Транспарентноста, пред-
видливоста и правната сигурност при донесувањето на решенијата, 
како и стандардите на доброто законодавство, наложуваат кохерен-

тен, еднообразен систем на управни постапки со минимален број посебни постап-
ки. Ваквата еднообразност, исто така, ги намалува и административните трошоци, 
ги забрзува управните акти и ја зголемува ефективноста и ефикасноста на јавната 
администрација. За граѓаните и државните службеници е подеднакво поволно сите 
процедурални правила да бидат во истиот закон. Според тоа, посебните управни 
постапки треба да бидат подложени на многу строг преглед и нивниот број да се 
намали колку што е можно повеќе. Колку повеќе управни постапки се опфатени со 
Законот за општа управна постапка толку е поверојатно дека постапките ќе бидат 
познати и ќе се почитуваат. Одредени посебни постапки може да се соодветни за 
конкретни области, но мора да бидат посебни само доколку тоа е апсолутно неоп-
ходно. Институциите кои предлагаат донесување посебни постапки се должни да 
објаснат зошто е потребно посебно законодавство. Ако посебните управни постап-
ки не можат да се избегнат, степенот на ова отстапување од општата постапка мора 
да се минимизира и посебните постапки, колку што е можно, да се комбинираат со 
правните институти од ЗОУП. 

Повеќе видови управно дејство – Во новиот ЗОУП се воведува многу 
поширок концепт за управно дејство од оној даден во сегашниот Закон. 
Имено, се регулираат четири видови управни дејства кои ги познава 
современото управно процесно законодавство и тоа:

� Управен акт – Управниот акт е најкарактеристичниот инструмент за извршу-
вањето на традиционалните управни функции и единствениот кој се користи 
во сегашниот ЗОУП. 

� Управен договор – Дадена е законска рамка на институтот управен договор. 
Ако се има предвид дека сите институти на управното процесно законодав-
ство својата основа треба да ја имаат во ЗОУП, со дефинирањето на управ-
ниот договор се направи јасна дистинкција помеѓу управните договори кои 
се во надлежност на управните судови и класичните облигациони договори 
кои органите ги склучуваат, а кои се во надлежност на граѓанските судови, 
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а истовремено на органите кои го применуваат ЗОУП им е дадена законска 
рамка во која ќе ги склучуваат управните договори.

� Друго управно дејство – За разлика од стариот Закон, новиот ЗОУП ќе се 
применува и кога некој управен орган ги извршува своите задачи од управ-
ното право преку други еднострани управни дејства коишто не се опфатени 
во концептот на управниот акт, но се однесуваат на правата на граѓаните, 
нивните должности и законските интереси, како што се испораката на ин-
формации, предупредувањата, известувањата, објавувањето на експерт-
ските мислења или во врска со претставките на граѓаните.

� Испорака на јавни услуги – Новиот ЗОУП, исто така, обезбедува правна 
заштита кога испораката на јавните услуги (како, на пример, телекомуни-
кациски услуги, снабдување со електрична енергија или вода) ги попречува 
правата на граѓаните или нивниот законски интерес. Приватизацијата на 
испораката на јавните услуги не смее да ја намали правната заштита на ко-
рисниците на услугите (граѓаните).

Ефикасна, едноставна, брза постапка – Непотребниот формализам 
во управните постапки ја отежнува правната заштита на поединците и 
ги усложнува економските активности. Според тоа, новиот ЗОУП треба 
да обезбеди што е можно поефикасни, поедноставни и побрзи управни 
постапки. На овој начин, тој ги намалува административните трошо-

ци за државниот буџет како и за деловниот сектор. Ефикасните и брзи процеси на 
донесување управни акти ги поттикнуваат инвестициите и придонесуваат за еко-
номскиот развој во Македонија. По правило, управната постапка не е врзана за од-
редена форма, треба бидат дозволени сите средства за комуникација меѓу управ-
ните органи и граѓаните. Правилата за формалностите, 
како што е писмената форма на управното дејство, се 
применуваат само во случаи јасно пропишани со 
закон. Ефикасноста, едноставноста и брзината 
на постапката ќе се обезбедат и преку систем на 
санкции кон државните службеници кои поради својот не-
одговорен однос предизвикуваат непотребно и н е р а з у м н о 
одолжување на постапката. Правниот институт „управна 
помош“ е соодветна алатка за подобрување на 
ефикасноста на управните постапки. Тој обезбе-
дува небирократска соработка и меѓусебна помош 
и поддршка на управните органи. 
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Е-администрација – ЗОУП ги утврдува правните услови за развојот и 
примената на информатичка комуникација меѓу јавната администра-
ција и граѓаните („е-администрација“). Е-администрацијата треба да се 
сфати како дополнителна можност во работата на јавната администра-
ција. ЗОУП треба да гарантира дека оваа техничка можност на лесна 

комуникација нема да биде на штета на оние граѓани кои немаат пристап до интер-
нет или кои не ја познаваат информатичката технологија. 

Единствена точка за контакт – Главните процедурални аспекти на 
пристапот за единствена точка за контакт се утврдени во ЗОУП на општ 
начин, со цел деталите да се остават за посебните закони и подзакон-
ските акти. Единствената точка за контакт, т.е. едношалтерскиот сис-
тем, својата основа ја има во ЗОУП како општоважечко правило за сите 

органи, со тоа што со посебните закони ќе се прават исклучоци и модалитети од ова 
правило. При тоа во ЗОУП особено е важно системското разработување на разме-
ната и прибирањето на доказите и податоците по службена должност како основен 
предуслов за функционирањето на едношалтерскиот систем. 

Совет и информации – Еден инструмент што произлегува од правото 
на правичната постапка е правото на добивање совет и информации. 
Бидејќи сите граѓани не се запознаени со управното (процесно) право, 
управниот орган проактивно ќе треба да ја известува странката за неј-
зините права и обврски во постапката и да укаже на правните последи-

ци од делата или пропустите на странката. 

Истражување на фактите по службена должност – Управниот орган 
ќе ги утврдува релевантните факти по службена должност. Странката 
во управната постапка не е обврзана да поднесува документи или да 
прибавува информации коишто се чуваат во службената евиденција и 
регистрите. Начелото на истражување на фактите по службена долж-

ност произлегува од владеењето на правото, особено од начелото на законитост, а 
придонесува за сигурност и веродостојност на Законот и за доверба на јавноста во 
јавната администрација. Спроведувањето на начелото за истражување на факти-
те по службена должност наложува темелна подготовка и обука на оние државни 
службеници кои се одговорни за спроведувањето на управната постапка.
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Делегирање на надлежноста за донесување решенија – Новиот ЗОУП 
ќе овозможи подобрено делегирање на надлежноста за донесување 
решение во рамки на одреден управен орган. Сегашната состојба, каде 
што речиси сите решенија се донесуваат на највисоко ниво во управниот 
орган (министер, државен секретар, директор, итн.) може да се смета за 

еден од клучните проблеми на управната практика во Македонија. Оваа хиерархиска 
организација на процесот на одлучување е во спротивност со правилото за добра 
управна практика, според коешто експертизата и овластувањето треба да ги имаат 
оние кои се најблиску до корисникот на административната услуга, т.е. граѓанинот.

Јавни услуги – пристап на граѓаните и нивна правна заштита. Еднак-
вото обезбедување услуги до граѓаните треба да се гарантира незави-
сно од правната форма на нивното користење, дали тоа се заснова на 
јавно или приватно право. Приватизацијата на испораката на јавните 
услуги не смее да ја намали заштитата на правата на граѓаните во од-

нос на давателот на услуги. Ова особено важи кога услугите се обезбедуваат во 
форма на јавни приватни партнерства (концесии и други модалитети). Треба да се 
земе предвид Директивата на ЕУ 2006/123/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот 
од 12 декември 2006 година за услугите на внатрешниот пазар.

Законски ограничувања на дискреционото право – Во современата 
јавна администрација, дискрецијата е начин за флексибилно да се од-
говори на новите случувања во реалноста. Овластувањето на управ-
ните органи да донесуваат решенија по слободна оцена претставува 
релативизирање на начелото на правна сигурност. 

Меѓутоа, управната дискреција е потребна во случаи кога 
законодавецот не може детално да ги предвиди услови-
те и околностите од областа на применувањето на некоја 
законска одредба. Кога некој управен орган е ов-
ластен да постапува по слободна оцена, 
новиот ЗОУП пропишува дека дискрецио-
ното право мора да се користи строго во 
согласност со целта на овластувањето и да 
се почитуваат законските ограничувања на 
ваквите дискрециони права. Покрај тоа, за 
решението донесено по слободна оцена мора 
да се даде особено образложение. 



03
НАЧЕЛА НА ЗОУП
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Начела на ЗОУП

НАЧЕЛО НА ЗАКОНИТОСТ

Јавните органи се должни да ги водат управните постапки во рамките на Уставот, 
законите и ратификуваните меѓународни документи притоа гарантирајќи ја прав-
ната сигурност и постапувајќи целесообразно и транспарентно со целта на своите 
овластувања.

Преку законитоста во ЗОУП се истакнува и должноста на јавните органи односно 
на државната управа да гради т.н. административна практика преку која ќе им по-
нуди односно гарантира на учесниците во управната постапка правна сигурност и 
правна стабилност.

Пример, доколку Општина А во случај кога по завршена 
постапка за утврдување на статус на бесправно из-
граден објект по која донесла решение кое е правосилно, 
дознае дека за истиот објект било навремено поднесено 
и друго барање за утврдување на правниот статус, по 
службена должност ја повторува управната постап-
ка, Општина Б за истата ситуација не може да бара 
од странката чие барање било „занемарено“ самата да 
иницира постапка за поништување на правосилното ре-
шение за утврдување на правниот статус, туку треба 
и таа, исто така, по службена должност, да го иницира 
повторувањето на постапка. 
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НАЧЕЛО НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Јавниот орган треба секогаш да:

 � се грижи за остварување и заштита на правата и правните интереси на 
странката

 � обезбедува рамнотежа меѓу остварувањето на правата и правните интереси 
на странката да не бидат на штета на други странки и трети лица или закон-
ски утврдениот јавниот интерес. 

 � презема дејства поповолни за странката, а во насока на постигнување на 
законски утврдената цел, секогаш кога е должен да наметнува обврска. 

НАЧЕЛО НА ЕКОНОМИЧНОСТ И 
ЕФИКАСНОСТ НА ПОСТАПКАТА

Јавниот орган е должен да ја спроведе управната постапка со почитување на пра-
вата и правните интереси на странките на:

 � наједноставен, 

 � брз

 � финансиски необременувачки и 

 � ефективен начин 

НАЧЕЛО НА УТВРДУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ВИСТИНА 

Согласно ова начело, ЗОУП предвидува дека јавниот орган треба да ги утврди сите 
факти и околности кои се релевантни за правилно утврдување на фактичката сос-
тојба на правната работа. Ова утврдување јавниот орган е должен по службена 
должност да го стори преку прибирање, разгледување и обработка на информаци-
ите кои се чуваат во службената евиденција и регистрите, освен ако пристапот до 
тие информации не е „забранет“ со посебен закон. Јавниот орган може да ги бара 
од странката само оние податоци и исправи за кои не се води службена евиденција.
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На пример, јавниот орган, при спроведување на постап-
ката за паричен надоместок за трето дете, е потребно 
само да го задолжи подносителот на барањето да ги даде 
потребите изјави како и да достави медицинска докумен-
тација – потврда за редовни здравствени прегледи и по-
тврда за вакцинација на третото дете од причина што 
јавните органи не се поврзани со службената евиденција 
на здравствените установи. За сите останати потребни 
документи (изводи од матична книга на родените за сите 
три деца, лични карти на родителите, потврда дека не 
ѝ е одземено родителското право на мајката, документ 
за движење односно менување на живеалиште на мајката 
итн.) е должен да ги прибави по службена должност. Ова 
од причина што сите останати задолжителни придруж-
ни докази се исправи на други јавни органи. 

НАЧЕЛО НА ЕДНАКВОСТ, 
НЕПРИСТРАСНОСТ И ОБЈЕКТИВНОСТ

Јавните органите се должни да ги применуваат законите: 

 � непристрасно

 � објективно

 � еднакво кон сите странки и учесници во постапката

НАЧЕЛО НА СЕРВИСНА ОРИЕНТАЦИЈА 
НА ЈАВНИТЕ ОРГАНИ

Јавните органи во спроведувањето на управната постапка сервисно се ориентира-
ни кон остварувањето на правата и интересите на странките.
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На пример, доколку определено лице има поднесено ба-
рање за остварување на право на еднократна парична 
помош, а тоа исполнува услови за остварување на право 
на постојана парична помош, службеното лице од Цента-
рот за социјални работи е должно, согласно ова начело, 
да го информира лицето за оваа законска можност без да 
чека да биде прашано. 

НАЧЕЛО НА ДЕЛЕГИРАЊЕ НА 
НАДЛЕЖНОСТА НА РЕШАВАЊЕ

Согласно ова начело, ЗОУП предвидува должност на јавниот орган согласно сло-
женоста на управната работа да делегира соодветно службено лице во рамките на 
својата организација.

Ова начело е основната новина на ЗОУП, од причина што 
во целост се менува структурата во однос на водење-
то на управната постапка. Отсега, исклучиво службени 
лица назначени од страна на јавниот орган во рамките на 
организациската структура ќе бидат надлежни да водат 
управна постапка и да донесуваат управни акти, дејст-
ва и друго наместо раководителот на јавниот орган. На 
пример, доколку едно лице поднесе барање за користење 
на бесплатна правна помош, наместо досегашната по-
ставеност согласно која Министерот за правда одлучу-
ваше и донесуваше решение по барањата за бесплатна 
правна помош, согласно ова начело, одлуката треба да ја 
донесува службеното лице кое ќе биде назначено од стра-
на на јавниот орган согласно актот за организацијата. 
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ДАЛИ ЗОУП ЌЕ ИМА СУПСИДИЈАРНА ПРИМЕНА?

ЗОУП предвидува само негова примарна и единствена примена оставајќи простор 
за доуредување на одредбите со посебни закони само доколку не се во спротив-
ност со основните начела и целта на ЗОУП и не ја намалуваат заштитата на правата 
и правните интереси на странките загарантирана со ЗОУП.

На пример, Законот за азил и привремена заштита е 
закон во чии рамки се применува и спроведува посебна 
управна постапка која има свои специфичности. Имено, 
Законот за азил и привремена заштита, поради сложе-
носта на постапката за признавање на правото на азил, 
има определено драстично подолг рок за нејзино спрове-
дување, односно дека постапката ќе ја спроведе и ќе до-
несе одлука по барањето за признавање на правото на 
азил во рок не подолг од шест месеци. Ова отстапување 
е во согласност со ЗОУП од причина што спецификата на 
постапката за признавање на правото на азил изиску-
ва подолг рок за спроведување на постапката од рокот 
предвиден со ЗОУП, односно 30 дена. 
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ПОИМ ЗА НАДЛЕЖЕНИ ОРГАН, УПРАВНА РАБОТА, 
УПРАВНО ДЕЈСТВО И УПРАВЕН АКТ

1. СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА  
ПОСТАПКА (ЗОУП) КОЈ Е НАДЛЕЖЕН ЗА  
ВОДЕЊЕ НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА?

 Управните постапки ги водат јавните органи согласно надлежноста утврдена во 
материјалните закони, во кои спаѓаат: 

 � Министерствата, на пример, Министерство за правда, Министерство за 
финансии, Министерство за правда и други.

 Министерствата согласно материјалните закони кои ја уредуваат нивна-
та надлежност, носат решенија, уверенија, одобренија и друго. На пример, 
Министерството за внатрешни работи носи решение за признавање на 
статусот бегалец согласно Законот за азил и привремена заштита; Минис-
терството за правда на лицето кое положило правосуден испит му издава 
уверение за положен правосуден испит. Министерството за внатрешни 
работи, исто така, издава и одобрение за поседување огнено оружје, итн. 

 � Органите на државната управа, на пример, дирекции, агенции и комисии 
или како органи во состав на министерствата (управа, биро, служба, инспек-
торат и капетанија)

 Како и министерствата така и останатите самостојни или органите во 
состав на државната управа, носат управни акти согласно материјал-
ните закони во форма на решенија, дозволи, потврди и друго. Управата 
за јавни приходи носи решенија за утврдување на даночните обврски 
како и потврда за статусот на даночниот обврзник дали должи или ги 
има подмирено своите даночни обврски; 

 � Организациите утврдени со закон, на пример, Државен архив, Државен за-
вод за геодетски работи и Државен завод за статистика

 � Другите државни органи, на пример, јавни установи, образовни институ-
ции (основни, средни училишта и високообразовни институции)

 Основните и средните училишта и високообразовните установи (уни-
верзитети, факултети и институти) донесуваат решенија согласно 
своите надлежности, уверенија и потврди за статусот на своите уче-
ници и студенти, итн. 
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 � Правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јав-
ни овластувања, на пример, јавни претпријатија на државно и општин-
ско ниво, како и комори (Адвокатска, нотарска и извршителска) и други 
правни лица.

 Адвокатската комора на Република Македонија издава лиценца за вр-
шење на адвокатската дејност, издава потврди за статусот на своите 
членови – адвокати, адвокатски соработници и адвокатски приправни-
ци, како и ги издава нивните легитимации. 

 � Органите на општината, на пример, градоначалникот и Советот на 
општината.

 Општините преку своите органи издаваат дозволи и одобренија за град-
ба, решенија за управни работи утврдени со закон и друго.

 � Органите на Градот Скопје, на пример, Градоначалникот на град Скопје и 
Советот на Град Скопје. 

2. ШТО Е УПРАВНО ДЕЈСТВО?

Управното дејство во најширока смисла се сите постапувања кои се предвидени во 
надлежноста на јавниот орган во рамките на ЗОУП како, на пример: 

 � Донесување управни акти, 

 На пример, Министерот за внатрешни работи донесува решение за про-
мена на личното име во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
за промена на личното име. Градоначалникот на општината носи реше-
ние за утврдување на правниот статус на бесправно изграден објект. 

 � Склучување управни договори, 

 На пример, Министерот за образование може да склучи управен договор 
со приватно, правно или физичко лице за основање институција во рам-
ките на образованието, како што се разни школи за образование, усовр-
шување и споделување практични искуства. 
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 � Заштита на корисниците на јавни услуги и услуги од општ интерес,  

 Регулаторните тела (Регулаторна комисија за енергетика, Агенција за елек-
тронски комуникации и др.) спроведуваат постапка за заштита на граѓани-
те кои се незадоволни од јавните услуги кои им се обезбедуваат од давате-
лите на јавни услуги (телекомуникации, снабдувачи со енергија, итн.)

 � Преземање други управни дејства во управните работи во согласност со закон.

 На пример, под други управни дејствија се подразбираат реалните акти 
кои ги издаваат надлежните органи како Централниот регистар на Ре-
публика Македонија кој издава потврди и тековни состојби за правните 
и физичките лица кои остваруваат определена дејност. 

3. ШТО Е РЕАЛЕН АКТ?

Реален акт не е управен акт, туку акт на јавен орган кој произведува правно дејство 
на правата, обврските или правните интереси на некое физичко или правно лице. 

На пример, реален акт е извод од матичните книги за физички лица на Управа-
та за водење на матични книги, потврди и тековни состојби за правно лице на 
Централниот регистар на Република Македонија или Управата за јавни прихо-
ди или други надлежни јавни органи. 

ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

4. ШТО ПРЕТСТАВУВА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ?

Државен односно јавен службеник назначен од страна на јавен орган за водење 
управна постапка во рамките на неговите надлежностите, а согласно актот за ор-
ганизација на јавниот орган претставува овластено службено лице за водење уп-
равна постапка.

На пример, Градоначалникот на општината е должен да овласти државен 
службеник за да води управна постапка и да донесува одлуки, потпишувајќи 
ја самостојно одлуката согласно Начелото на делегирање на надлежноста на 
решавање. 
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5. АКО ЈАВНИОТ ОРГАН НЕМА НАЗНАЧЕНО ОВЛАСТЕНО 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ВОДЕЊЕ УПРАВНА ПОСТАПКА,  
ДАЛИ МОЖЕ ЈАВНИОТ ФУНКЦИОНЕР ИЛИ  
РАКОВОДИТЕЛОТ ДА ОВЛАСТИ СЛУЖБЕНИК ОД РЕДОВИТЕ 
НА ЈАВНИОТ ОРГАН ДА ВОДИ УПРАВНА ПОСТАПКА?

Јавниот орган е должен да назначи овластено службено лице за водење на управ-
ната постапка односно со актот за организација да определи организациона еди-
ница надлежна за секој вид управна работа во негова надлежност. 

На пример, доколку јавниот орган не усвои акт за организација на јавниот орган 
со која ќе се определи посебна организациона единица во која ќе бидат назначе-
ни службени лица или назначи службено лице за водење управна постапка ќе 
постапи спротивно на Начелото на делегирање на надлежноста на решавање. 

6. ДАЛИ ОВЛАСТУВАЊЕТО НА  
СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО?

Јавниот орган е должен да овласти службено лице за водење управна постапка во 
рамките на неговите надлежностите. 

На пример, доколку јавниот орган не делегира службено лице за водење на уп-
равната постапка и, како и во претходниот ЗОУП, управната постапка ја води 
раководителот на јавниот орган, ќе стори суштествени повреди на одредби-
те на ЗОУП, а постапката ќе биде спротивна на одредбите на ЗОУП. Докол-
ку јавниот орган е колегијално тело, должен е да овласти еден од членовите 
на колегијалното тело или административен работник вработен во јавниот 
орган кој ќе ја спроведува постапката и во форма на предлог-управен акт го 
доставува до колективниот орган на одлучување. 
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СТРАНКА И ЗАСТАПУВАЊЕ СТРАНКА

7. ШТО ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМЕ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВОДИ ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИОТ 
ИНТЕРЕС ОД ИТЕН КАРАКТЕР, А СТРАНКАТА Е ПОЧИНАТА? 

Во управна постапка која се води по службена должност, доколку странката е по-
чинато лице, јавниот орган треба да ја прекине постапката поради т.н. претходно 
правно прашање односно утврдување преку оставинска постапка дали починатото 
лице има наследник или наследници. 

Пример, во постапка за експропријација, органот кој ја спроведува постапката 
треба постапката за експропријација да ја прекине и потоа да покрене оста-
винска постапка за починатото лице преку која ќе се утврди дали лицето има 
или нема наследници кои ќе се стекнат со странечка легитимација. По завршу-
вањето на оставинската постапка и утврдувањето на наследниците, овлас-
теното службено лице треба да ја продолжи постапката за експропријација. 

 

КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ 
ЈАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРАНКИТЕ

8. ДОКОЛКУ СТРАНКА ПРЕДАДЕ ПОДНЕСОК ПРЕКУ ПОШТА,  
ДАЛИ ЈАВНИОТ ОРГАН ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ИЗДАВА 
ПОТВРДА, ОДНОСНО ДОКАЗ ЗА ПРИЕМОТ КОЈ ГИ ВКЛУЧУВА 
ДАТУМОТ И ВРЕМЕТО НА ПРИЕМОТ НА ПОДНЕСОКОТ, 
ПРЕДМЕТОТ НА БАРАЊЕТО, СПИСОКОТ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ И РОКОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УПРАВНИОТ АКТ?

Јавниот орган за секој поднесок со прилози доставен преку пошта по службена 
должност издава потврда, односно доказ за прием на поднесокот заедно со листа 
на прилози.

На пример, доколку странката води постапка за легализација на бесправно из-
граден објект и поднесе геодетски елаборат за објектот по пошта, надлежни-
от орган на странката ќе ѝ достави потврда за прием на поднесокот со датум 
и време на прием, список на кој ќе биде наведен елаборатот и рок во кој ќе биде 
донесено решение по барањето за легализација. 
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9. НА КОЈ НАЧИН ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ГИ ПРИБРА 
ПОДАТОЦИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПО  
СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЕВИДЕНЦИИ И  
РЕГИСТРИ НА ЈАВНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ?

Јавниот орган односно овластеното службено лице при спроведувањето на управ-
ната постапка е должно прво да утврди кои податоци, документи и докази ќе ги при-
бави по службена должноста, а за кои ќе го задолжи лицето односно странката да 
му ги достави во прилог на барањето. При прибирањето на доказите по службена 
должност, овластеното службено лице утврдува за кои документи ќе изврши само 
увид, а за кои ќе побара и копија. Согласно тоа дали овластеното службено лице 
извршило само увид или барало документи или податоци кои друг надлежен јавен 
орган ги изготвил и доставил во копија, ќе се утврди трошокот за прибирање на пре-
дметните докази и за задолжување на странката за трошоци на управната постапка. 

На пример, доколку здружение на граѓани сака да поднесе барање за добивање на 
овластување за давање на претходна правна помош, треба само кон барањето 
да достави доказ дека има склучено договор за осигурување на одговорност за 
можна штета при советување најмалку на најниската полиса/осигурителна 
сума. Додека јавниот орган, односно овластеното лице во Министерството за 
правда треба да ги прибави следниве податоци и докази: потврда од Региста-
рот на здруженија на граѓани во Централниот регистар на Република Маке-
донија дека барателот е регистриран како здружение на граѓани и актот за 
основање и статутот на здружението на граѓаните од кој ќе утврди дека една 
од целите на неговото основање е давање на претходна правна помош во об-
ласта за која се основани како и потврда од Агенцијата за вработување дека 
барателот има вработено најмалку еден дипломиран правник со положен пра-
восуден испит. 
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10. КОИ ЛИЦА МОЖЕ ДА ИМААТ ПРАВО НА УВИД  
ВО СПИСИТЕ НА УПРАВНИОТ ПРЕДМЕТ И  
КОГА ЈАВНИОТ ОРГАН КОЈ ЈА ВОДИ УПРАВНАТА  
ПОСТАПКА ТРЕБА ДА ГО ДОЗВОЛИ УВИДОТ? 

Право на увид во управен предмет има секое лице 
кое има поднесено барање за увид и кое ќе го до-
каже својот правен интерес за управниот предмет. 

Овластеното службено лице кое по барање на 
странка води постапка за трансформација на 
земјиште е должно, доколку лицето, на пример, е 
сопственик на земјиштето, а поднесло барање за 
увид во предметот за трансформација, да му го 
дозволи тоа. 

11. ДОКОЛКУ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ИЗВРШИ 
СПОЈУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ УПРАВНИ РАБОТИ ВО ЕДНА 
УПРАВНА ПОСТАПКА КАКО МОЖЕ СТРАНКИТЕ ДА ИСКАЖАТ 
НЕСОГЛАСУВАЊЕ ИМАЈЌИ ПРЕДВИД ДЕКА ЗОУП НЕ 
ПРЕДВИДУВА ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА 
ПОВЕЌЕ ПРАВНИ РАБОТИ ВО ЕДНА УПРАВНА ПОСТАПКА?

Во случај кога овластеното службено лице одлучи да спои повеќе управни постап-
ки, за кои е надлежно да постапува, во една управна постапка, странката може да 
искаже несогласување со жалба против управниот акт со кој се одлучува за управ-
ната работа, а доколку не е предвидена жалба тогаш со тужба за управен спор. 

Доколку повеќе лица фактички се сопственици на станови или станбени еди-
ници во бесправно изграден објект и имаат поднесено барања за утврдување 
на правниот статус на своите станови, јавниот орган кој ја води постапката 
може да ја спои постапката заради економичност и експедитивност. Доколку 
дел од странките не се задоволни со ова постапување на овластеното служ-
бено лице, тие ќе имаат право да го изразат своето несогласување во жалба 
против одлуката по барањето за утврдување на правниот статус изјавена 
до второстепениот орган. 
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УПРАВНА ПОСТАПКА

12. ДОКОЛКУ ДОЈДЕ ДО ОТКАЖУВАЊЕ ОД БАРАЊЕТО ЗА 
ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА СО КАКОВ АКТ ОВЛАСТЕНОТО 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЌЕ ЈА ЗАПРЕ ПОСТАПКАТА? 

Во случај ако странката се откаже од барањето по кое се води управна постапка, 
овластеното службено лице ја запира со управен акт или со заклучок во случај само 
ако со закон е предвиден заклучок за запирање на управната постапка. 

На пример, во случај кога едно лице ќе побара азил во Република Македонија и 
за време на спроведувањето на постапката ќе го повлече барањето за призна-
вање на правото на азил, овластеното службено лице од Секторот за азил ќе 
донесе заклучок за запирање.

Но во случај лице да побарало социјална помош и за време на постапката сака 
да го повлече барањето, имајќи предвид дека Законот за социјална заштита не 
предвидува заклучок за запирање на постапката, овластеното службено лице 
треба да донесе управен акт односно решение со кое ќе ја запре постапката. 

13. ДОКОЛКУ ЕДНО ЛИЦЕ СМЕТА ДЕКА Е ЗАИНТЕРЕСИРАНО 
ЛИЦЕ ОДНОСНО ДЕКА ИМА ПРАВЕН ИНТЕРЕС И, 
СОГЛАСНО ТОА, САКА ДА СЕ ВКЛУЧИ ВО УПРАВНАТА 
ПОСТАПКА КОЈА Е ПОВЕДЕНА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, НА КОЈ 
НАЧИН ЌЕ ПОСТАПИ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ И 
КАКОВ АКТ ЌЕ ДОНЕСЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ОДНОСНО ЗА 
ОДБИВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНОТО ЛИЦЕ ВО УПРАВНАТА 
ПОСТАПКА? КАКО ЌЕ ПОСТАПИ ЈАВНИОТ ОРГАН КОГА 
ЗАИНТЕРЕСИРАНОТО ЛИЦЕ ЌЕ ПОБАРА ВКЛУЧУВАЊЕ  
ВО КОНЕЧНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА?

Доколку овластеното службено лице добие барање од страна на заинтересирано 
лице со кое бара да се вклучи во управната постапка, лицето ќе го разгледа и, во 
рамките на истакнатите докази за постоење правен интерес кои се доставени со 
барањето, ќе одлучи дали барателот ќе биде вклучен во управната постапка и за 
тоа ќе го извести барателот како и останатите странки во започнатата управна по-
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стапка со известување. Во известувањето, овластеното службено лице ќе го наведе 
барањето, доказите и начинот на кој одлучил за прифаќање или одбивање на ба-
рањето за вклучување во управната постапка. Доколку дозволи вклучување однос-
но барањето го уважи, тогаш другата странка/ки ќе имаат право да ја побиваат таа 
одлука со жалба против управниот акт кој ќе го донесе овластеното службено лице 
откако ќе ја спроведе постапката. Истото се однесува и доколку го одбие барањето 
за вклучување на заинтересираното лице кое ќе добие право да ја оспори оваа 
одлука со жалба против управниот акт донесен по спроведената управна постапка. 

Доколку лицето поднесе барање за вклучување во завршена управна постапка, ов-
ластеното службено лице ќе процени дали невклучувањето на ова лице е основ за 
ништовност на управниот акт и доколку утврди дека е основ, по службена должност 
може да го огласи за ништовно решението за утврдување на правниот статус на 
бесправно изграден објект. Исто така, може да го упати заинтересираното лице да 
поднесе барање за огласување на управниот акт за ништовен. 

На пример, доколку определено лице дознае дека за заеднички дел од зграда во 
која лицето има недвижност во своја сопственост, дел од соседите поднесле 
барање за утврдување на правниот статус на бесправно изграден објект и 
поднесе барање за вклучување во постапката во законски утврдениот рок, на-
длежниот јавен орган е должен да го прими и да го разгледа неговото барање. 
Доколку овластеното службено лице назначено од јавниот орган за водење на 
постапката утврди дека лицето има правен интерес (сосопственост на гра-
дежната парцела, сопственост во градежниот објект во кој се „легализира“ 
негов дел, итн.) ќе донесе одлука да го вклучи лицето во постапката. Но до-
колку лицето поднесе барање за вклучување во постапката надвор од законски 
определениот рок или доколку за време на одлучувањето по барањето не било 
сопственик на стан или на дел од градежната парцела, овластеното службено 
лице нема да го вклучи во постапката за утврдување на правниот статус на 
бесправно изградениот објект. И во двата случаи, сите лица односно и стран-
ката/ите во постапката и заинтересираното лице ќе бидат известени со из-
вестување од јавниот орган кое ќе можат да го оспорат само со жалба против 
решението за утврдување на правниот статус на бесправно изграден објект. 
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14. СО КАКОВ АКТ ОДНОСНО ДЕЈСТВО ОВЛАСТЕНОТО 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЌЕ ЈА ЗАПРЕ ПОСТАПКАТА ВО  
КОЈА Е РЕШЕНА УПРАВНАТА РАБОТА СО  
ДОНЕСУВАЊЕ УПРАВЕН АКТ? 

Кога овластеното службено лице ќе донесе управен акт со кој се решава управната 
работа, управната постапка ја запира со нотирање во записник за водење на по-
стапката на кој констатира дека е донесен управен акт. 

На пример, ова не е законски уреден дел од управната постапка, туку е управна 
практика како, всушност, овластените службени лица административно ја за-
вршуваат постапката и ја затвораат управната работа. 

ДОСТАВА И ИЗВЕСТУВАЊЕ

15. ДОКОЛКУ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЈА ИЗВЕСТИ 
СТРАНКАТА ПРЕКУ ПОШТА, КОГА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЌЕ 
МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ДЕКА Е ДОСТАВЕНО ДО СТРАНКАТА? 

Известувањето испратено преку препорачана пошта се смета дека е доставено на 
датумот кога е заверена потврдата за прием од страна на странката.

\На пример, доколку овластеното службено лице сака да ја извести странката 
дека ќе преземе определено дејство, должно е да ѝ испрати известување преку 
препорачана пошта. Известувањето ќе се смета за доставено во моментот 
кога странката ќе ја прими препорачаната пратка и ќе ја потпише потврдата 
за прием на пратката. 

16. КОГА ЌЕ СЕ СМЕТА ДЕКА Е ИЗВРШЕНА УРЕДНА ДОСТАВА 
ДОКОЛКУ ЕДНА ОД СПРОТИВСТАВЕНИТЕ СТРАНИ  
СЕ НАОЃА ВО СТРАНСТВО И НЕ ПОСТОИ МОЖНОСТ  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА? 

Во овој случај, задолжително треба да се применат одредбите кои се однесуваат на 
лична достава.

На пример, доколку странката не се наоѓа во Република Македонија, а за тоа не 
го известила овластеното службено лице кое ја води постапката, доставување-
то ќе се смета дека е извршено во рок од три дена од предавањето на белешката 
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која била оставена на местото каде треба да се изврши доставувањето односно 
на адресата на живеалиштето односно престојувалиштето на странката. 

УПРАВНИ ДЕЈСТВА

17. ВО КОЈ РОК ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСЕ УПРАВНИОТ АКТ 
ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ВО 
ПРВОСТЕПЕНАТА ПОСТАПКА?

Овластеното службено лице е должно да ја спроведе постапката и да донесе уп-
равен акт во најкраток можен рок, но не подолг од 30 дена. Овој рок може да се 
продолжи за уште најмногу 30 дена само доколку е со поголема сложеност за што 
овластеното службено лице е должно да даде посебно образложение. 

На пример, овластеното службено лице кое води постапка по барање за 
бесплатна правна помош е должно да ја спроведе постапката и да донесе реше-
ние во најкраток можен рок или најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето на 
барањето за бесплатна правна помош. Но доколку овластеното службено лице 
оцени дека за прибирање на потребните податоци и документи по службена 
должност ќе му бидат потребни повеќе од 30 дена, а продолжениот рок не е на 
штета на странката, треба во најкус можен рок да ја извести дека ѝ е потре-
бен дополнителен рок за решавање на управната работа и да наведе колку би 
изнесувал дополнителниот рок кој не може да го надмине рокот од 60 дена од 
поднесување на барањето од страна на странката. 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

18. ДОКОЛКУ ЖАЛБАТА Е ПОДНЕСЕНА ПРЕКУ  
ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ И ПРИТОА УТВРДИ  
ДЕКА ЖАЛБАТА Е НЕДОПУШТЕНА, НЕНАВРЕМЕНА ИЛИ 
ИЗЈАВЕНА ОД НЕОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ПРИ ШТО ЈА ОТФРЛИ  
СО УПРАВЕН АКТ, ДАЛИ ЗА ТОА Е ДОЛЖНО Е ДА ГО  
ИЗВЕСТИ ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН? 

Овластеното службено лице е должно е во рок од седум дена во електронска форма 
да го извести второстепениот орган доколку отфрли жалба за која ќе најде дека е 
недопуштената, ненавремената или од неовластено лице.
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На пример, по исклучок, доколку центар за социјални работи прими жалба против 
решение со кое се одбива барањето за постојана парична помош, и притоа утврди 
дека жалбата е ненавремена или изјавена од неовластено лице, ќе донесе решение 
со кое ќе ја отфрли. Овластеното службено лице најдоцна во рок од 7 дена по доне-
сување на решението за отфрлање на жалбата по електронски пат ќе го извести 
Министерството за труд и социјална политика како второстепен орган кој е на-
длежен да одлучува по жалби против решенија за постојана парична помош. 

19. КАКО ТРЕБА ДА ПОСТАПИ ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН 
ДОКОЛКУ ДОБИЕ ЖАЛБА СО СПИСИ ОД ОВЛАСТЕНОТО 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ, А ЖАЛБАТА НЕ Е ПОТПИШАНА? 

Второстепениот орган е должен да го повика жалителот за да ја доуреди жалбата 
односно да ја потпише. 

20. КАКО ТРЕБА ДА ПОСТАПИ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО 
ЛИЦЕ КОГА ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН ЌЕ МУ ГО ПОНИШТИ 
УПРАВНИОТ АКТ, НО НЕМА ДА МУ ДАДЕ ЈАСНИ НАСОКИ 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО ПРИ ПОВТОРНО ПОСТАПУВАЊЕ НА 
ПРВОСТЕПЕНИОТ ОРГАН? 

Доколку второстепениот орган постапувајќи по жалба донесе одлука со која ќе го 
поништи управниот акт на овластеното службено лице, но нема да даде јасни насо-
ки како треба да постапува при повторно постапување и одлучување, овластеното 
службено лице е должно да постапува согласно материјалните и процесните закон-
ските одредби.

21. ДАЛИ ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН Е ДОЛЖЕН САМИОТ ДА 
ГО РЕШИ ПРЕДМЕТОТ КОГА ПОСТАПУВА ПО ИЗЈАВЕНА 
ЖАЛБА ПРОТИВ УПРАВЕН АКТ ВО ПОСТАПКА ВО КОЈА ВЕЌЕ 
ПОСТАПУВАЛ И ГО ПОНИШТИЛ УПРАВНИОТ АКТ?

Согласно ЗОУП, второстепениот орган е должен, доколку постапува по вторпат по 
изјавена жалба против управен акт во постапка во која веќе бил поништен управ-
ниот акт и предметот бил вратен на повторно решавање, самиот мериторно да го 
реши предметот. 
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На пример, доколку центар за социјална работа по поништено решение за па-
рична социјална помош од страна на Министерот за труд и социјална политика 
повторно донесе негативно решение, по повторно изјавена жалба од страна 
на странката, Министерот, како второстепен орган, е должен да одлучи по 
управната работа односно да донесе мериторна одлука по основ на управната 
работа, во овој случај да донесе решение со кое на лицето ќе му признае право 
на парична помош. 

22. ВО КОЈ РОК, ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН КОЈ ОДЛУЧУВА 
МЕРИТОРНО ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ?

Без разлика на тоа кој пат одлучува по предметот, крајниот рок за одлучување по 
пат на поништување и враќање на повторно одлучување кај овластеното службено 
лице или мериторно одлучува е 60 дена од денот кога му се доставени списите 
од предметот од страна на првостепениот орган. Ова би значело дека рокот од 60 
дена во однос на странката не е преклузивен, туку тој би можел да биде и подолг во 
зависност од тоа кога предметот со списите му е доставен на второстепениот орган. 

На пример, доколку во случајот наведен во прашањето број 18, жалбата е доста-
вена директно до Министерот за труд и социјална политика, тој му ја препраќа 
жалбата на центарот за социјални работи кој е должен во рок од 7 дена да му го 
достави предметот со сите списи. Доколку првостепениот орган во овој случај 
му го достави предметот на второстепениот орган седмиот ден, а второсте-
пениот орган поради обемот на работата или поради сложеноста на предметот 
го реши и донесе решение по него на 58 ден од доставата на предметот со сите 
списи, странката најрано би го добила решението по 66 дена од поднесувањето 
на жалбата.
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23. КАКО ТРЕБА ДА ПОСТАПИ ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО 
ЛИЦЕ КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА УПРАВНА ПОСТАПКА 
СО ДВЕ СПРОТИВСТАВЕНИ СТРАНИ, ВО СЛУЧАЈ КОГА 
ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН СО УПРАВЕН АКТ ГО ПОНИШТИЛ 
АКТОТ И ПРЕДМЕТОТ ГО ВРАТИЛ НА ПОВТОРНО 
ОДЛУЧУВАЊЕ, АКО Е ДОЛЖНО ДА ДОНЕСЕ ПОВТОРНО 
УПРАВЕН АКТ ВО РОК ОД 30 ДЕНА, А СТРАНАТА КОЈА ЈА НЕ 
Е ЗАДОВОЛНА ОД ОДЛУКАТА НА ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН 
ПОДНЕСЕ ТУЖБА ЗА УПРАВЕН СПОР ПРЕД УПРАВНИОТ СУД?

Во вакви случаи, првостепениот орган за време на повторното разгледување и од-
лучување е потребно да изврши проверка до Управниот суд дали против управни-
от акт на второстепениот орган е заведен управен спор. 

24. ДАЛИ САМО ВО СЛУЧАЈ КОГА Е ИСТЕЧЕН РОКОТ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ ЖАЛБА ПРОТИВ УПРАВЕН АКТ И ТОЈ 
СТАНАЛ ПРАВОСИЛЕН, ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 
ЈА ПОВТОРУВА ПОСТАПКАТА ПО БАРАЊЕ ОД СТРАНКАТА 
ИЛИ ЈА ПОВТОРУВА ПОСТАПКАТА И КОГА ПРАВОСИЛНОСТА 
НАСТАПИЛА БИДЕЈЌИ Е ИСТЕЧЕН РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ТУЖБА ЗА УПРАВЕН СПОР ПРОТИВ УПРАВНИОТ АКТ? 

Во овој случај, ЗОУП предвидува повторување на постапката само во случај на уп-
равен акт против кој е предвидена жалба како правен лек, а не и тужба за управен 
спор. Ова прашање ќе се покаже многу ограничувачко во практиката од причина 
што добар дел од постапките во прв степен завршуваат со конечност на управниот 
акт, против кој најчесто е дозволен управен спор. 



ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПРИМЕНА  
НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

     33www.sigmaweb.org

25. КОГА СТРАНКИТЕ МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ  
УПРАВЕН ПРИГОВОР? 

Странките на кои не им е постапено по барањето за издавање на реален акт или со 
издадениот им се повредени права, можат да поднесат управен приговор само до 
јавниот орган кој го издал или не го издал реалниот акт. 

На пример, доколку едно лице побара имотен лист од Катастарот за недвиж-
ности за својот имот и притоа утврди дека дел од имотот не му е запишан или 
во меѓувреме му е избришан, има право да поднесе управен приговор до Катас-
тарот за недвижности и да бара заштита на неговото право на сопственост. 

26. КОГА СТРАНКИТЕ МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ ПРИГОВОР  
ПРОТИВ ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ?

Корисниците на јавни услуги кои сметаат дека им се повредени правата или прав-
ните интереси од страна на давателот на јавната услуга имаат право на приговор до 
јавниот орган кој издава дозволи, врши надзор или контрола над давателот на јав-
ните услугите. Приговорот може да се поднесе само доколку сè уште трае дејството 
или неизвршувањето на одредено дејство од давателот на јавни услуги.

На пример, доколку заедница на граѓани немаат доволен напон на електрична 
енергија која ја обезбедува оператор за дистрибуција на електрична енергија, 
тие имаат право да поднесат приговор до Регулаторната комисија за енерге-
тика за квалитетот на јавната услуга која ја обезбедува давателот односно 
операторот за дистрибуција на електрична енергија. 

27. ДАЛИ Е ПРЕДВИДЕНА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА УПРАВНИТЕ ПРИГОВОРИ И НА ПРИГОВОРИТЕ  
ПРОТИВ ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ?

Согласно ЗОУП, за формата, содржината како и роковите и начинот за поднесу-
вање на управниот приговор и приговорот против давател на јавни услуги се при-
менуваат одредбите за жалба во управна постапка. 
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28. ДАЛИ ПОСТОИ ПРАВЕН ЛЕК ПРОТИВ УПРАВНИТЕ АКТИ 
ДОНЕСЕНИ ПО УПРАВНИТЕ ПРИГОВОРИ И ПРИГОВОР 
ПРОТИВ ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ? 

Против управниот акт донесен по управен приговор како и против управниот акт 
донесен по приговор против давател на јавни услуги е дозволен управен спор пред 
Управниот суд на Република Македонија.

Пример, кога Управата за водење на матична евиденција со управен акт го од-
бие приговорот кој странката го поднесла против реалниот акт, странката 
има право да го оспори управниот акт на Управата во постапка за управен 
спор пред Управниот суд. 

Исто така, во случај кога Агенцијата за енергетика го одбие приговорот про-
тив давател на јавни услуги односно операторот кој обезбедува топлинска 
енергија, странката има право да покрене управен спор против управниот акт 
со кој Агенцијата го одбила нејзиниот приговор.

ВОНРЕДНИ СЛУЧАИ И ПОНИШТУВАЊЕ 
НА УПРАВНИ АКТИ

29. КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА ВОНРЕДНО УКИНУВАЊЕ,  
КОЈ Е ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН КОЈ ТРЕБА ДА ГО  
УКИНЕ РЕШЕНИЕТО КОЕ ГО ДОНЕСЛО ОВЛАСТЕНОТО 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ?

Во овој случај, под второстепен орган се смета Министерството ако тоа не се јавува 
како првостепен орган. Но ако Министерството е првостепен органот тогаш второ-
степен орган кој треба да го укине решението е Владата на Република Македонија.

На пример, во случај на социјална заштита, вонредно укинување врши Ми-
нистерот за труд и социјална политика како второстепен орган додека како 
првостепен орган се јавува надлежниот Центар за социјални работи. Но кога 
станува збор за решение со кое се престанува договор за закуп на земјоделско 
земјиште, решение односно управен акт за престанување на договорот доне-
сува Министерот за земјоделство, што значи дека, во тој случај, вонредното 
укинување на ова решение е во надлежност на Владата на РМ. 
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30. КОЈ ЗОУП ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ВО СЛУЧАИ КОГА СЕ РАБОТИ 
ЗА ПРАВОСИЛЕН УПРАВЕН АКТ СО КОЈ УПРАВНАТА 
ПОСТАПКАТА Е ОКОНЧАНА ПО ПРЕТХОДНИОТ ЗОУП, 
А ПОДНЕСЕНО Е ВОНРЕДНО ПРАВНО СРЕДСТВО ВО 
МОМЕНТОТ НА ВАЖЕЊЕ НА СЕГАШНИОТ ЗОУП? 

Имајќи предвид дека управната работа е правосилно решена со претходниот ЗОУП, 
доколку странката или јавниот орган поднесе вонреден правен лек по него ќе се 
постапува согласно сегашниот ЗОУП.

Пример, доколку лице кое не е вклучено, а по закон морало да биде вклучено нај-
малку преку давање на согласност во постапка која се водела за утврдување на 
правниот статус на бесправно изграден објект, изврши увид и утврди дека во 
постапката покрај недостаток на согласност има и лажни докази за објектот 
за кој општината донесла решение кое е правосилно во 2014 година, може да 
бара тоа решение да биде прогласено за ништовно. Барањето за решението да 
биде прогласено за ништовно ќе треба да се поднесе согласно сегашниот ЗОУП, 
а не ЗОУП кој важел кога било донесено решението.

31. ПО ПРЕДЛОГ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКА  
ОДЛУЧУВА ПРВИОТ ОРГАН, ДОКОЛКУ ПРВОСТЕПЕНИОТ 
ОРГАН КОЈ ОДЛУЧУВА ПО ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ 
НА ПОСТАПКАТА ГО ОДБИЕ ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ, 
А ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРЕДЛОГОТ ИМА ПРАВО НА ТУЖБА 
ПРЕД УПРАВЕН СУД. ДАЛИ КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА 
ДВОСТРАНА ПОСТАПКА, СПРОТИВНАТА СТРАНА ИМА  
ПРАВО НА ПРАВЕН ЛЕК ДОКОЛКУ ПРВОСТЕПЕНИОТ  
ОРГАН ГО УВАЖИ ПРЕДЛОГОТ И ДОКОЛКУ ИМА,  
ЗА КАКОВ ПРАВЕН ЛЕК СТАНУВА ЗБОР? 

Кога првостепениот орган одлучува по предлогот за повторување на постапката 
директно пристапува кон решавање на правната работа што значи дека не донесу-
ва процесно решение, туку само решение по предлогот за повторување на постап-
ката. Спротивната страна има право на правен лек против оваа одлука.
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ИЗВРШУВАЊЕ

32. КОГА СЕ ИЗВРШУВА ЕДЕН УПРАВЕН АКТ?

Ако лице кое е должно да изврши обврска која е наложена со управен акт не ја из-
врши доброволно, овластеното службено лице издава налог за извршување со рок 
во кој треба да се изврши обврската од страна на извршеникот. 

33. КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ИЗВРШЕНИК?

Извршеник може да биде секое лице кое е должно да изврши обврска што е нало-
жена со управен акт. Доколку обврската не е строго лична, како извршеник може 
да се јави лице или лица кои се правни следбеници на лицето кое е должно да ја 
изврши обврската. 

34. КОЈ ОРГАН Е НАДЛЕЖЕН ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО  
НА УПРАВНИОТ АКТ?

За извршување на непарични обврски секогаш е надлежно овластеното службено 
лице, додека за извршувањето на паричните обврски надлежен е извршител со-
гласно Законот за извршување. 

35. КОИ МЕХАНИЗМИ МУ СТОЈАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ  
НА ОРГАНОТ КОЈ ГО СПРОВЕДУВА ИЗВРШУВАЊЕТО  
НА УПРАВНИТЕ АКТИ?

Доколку извршеникот одбива да ја изврши својата обврска или доколку извршу-
вањето преку други лица не е возможно, јавниот орган надлежен за извршување 
може да донесе управен акт со кој ќе му изрече парична казна со цел да го принуди 
да ја изврши својата обврска:

 � За физичко лице, паричната казна се движи во износ од половина месечна 
бруто-плата до две просечни годишни бруто-плати остварени во Република 
Македонија во претходната година

 � За правно лице, во износ од половина од неговиот месечен промет до десет 
проценти од неговиот годишен промет остварен во Република Македонија 
во претходната година.
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36. ДАЛИ ИЗВРШЕНИКОТ НА КОЈ Е СПРОВЕДЕНО  
ИЗВРШУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ЈАВЕН ОРГАН ИМА  
ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ВО СЛУЧАЈ  
КОГА УПРАВНИОТ АКТ КОЈ БИЛ ИЗВРШЕН Е  
ПОНИШТЕН ИЛИ ИЗМЕНЕТ ПО ИЗВРШУВАЊЕТО?

Извршеникот има право доколку управниот акт кој 
бил извршен кон него е поништен или изменет по 
извршувањето:

 � да поднесе барање за враќање во поранешна 
состојба или доколку тоа не е можно,

 � да бара надомест на штета

За барањето за надомест на штета одлучува 
овластеното службено лице кое го спровело 
извршувањето со управен акт.



04
СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
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Н. Г. е лице кое е корисник на социјална помош, која му е прекината со решение донесено 
од страна на надлежниот центар за социјална работа. Поради немање парични средства за 
правна помош, Н. Г. има потреба од бесплатна правна помош за поднесување жалба против 
решението за прекинување на социјалната помош за која рокот за поднесување е 15 дена. 
Н. Г. поднесува барање за бесплатна правна помош до подрачната канцеларија на Минис-
терството за правда, со изјава за својот имот како и дозвола за увид во сите податоци за 
неговата имотна состојба.

Овластеното службено лице во подрачната канцеларија на Министерството за правда, вед-
наш по добивањето на барањето по електронски пат се обраќа до Агенцијата за катастар 
на РМ, Управата за јавни приходи и Централниот депозитар за хартии од вредност кои се 
должни веднаш или најдоцна во рок од 3 дена по електронски пат да дадат податоци за 
имотот на барателот. По добивањето на бараните податоци, овластеното службено лице 
веднаш го комплетира предметот и електронски го испраќа до Министерот за правда на 
одлучување кој е должен да донесе решение веднаш поради целисходноста на бесплатната 
правна помош која треба да се даде во рок од 15 дена од приемот на решението против кое 
треба да се поднесе жалбата за која се бара бесплатна правна помош.

Н. Г. добива решение со кое му се обезбедува бесплатна правна помош за поднесување жал-
ба против решение за прекинување на социјална помош.  

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 1

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 2

С. М. е лице кое има поднесено барање за утврдување на правниот статус на бесправно 
изграден објект. Општината каде С. М. има бесправно изграден објект, има донесено реше-
ние за утврдување на правниот статус и притоа има утврдено надоместок за утврдување на 
правниот статус. 

С. М. не е задоволна со износот кој го има утврдено општината и за него смета дека не е ут-
врден согласно Законот, па поради тоа поднесува жалба против решението на општината до 
Министерството за транспорт и врски. С. М. ја поднесува жалбата директно до Министерот 
за транспорт и врски. 

Министерот веднаш по приемот, жалбата ја испраќа до општината чие решение се обжалува 
со барање да го достави предметот со сите списи врз основа на кои е донесено решението. 
Општината во рок од 7 дена го доставува предметот до Министерот за транспорт и врски 
кој веднаш или најдоцна во рок од 60 дена носи решение со кое жалбата на С. М. ја одбива 
како неоснована.
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З. З. е корисник на топлинска енергија како дел од системот за централно греење на еден од 
операторите на системот за дистрибуција на топлинска енергија. Имено, по потпишувањето 
на договорот во месец октомври, З. З. забележал дека температурата во неговиот дом е под 
минимумот кој е загарантиран во договорот за користење на топлинска енергија односно 
дека изнесува 15 наместо 18 Целзиусови степени. Поради тоа, З. З. се обратил до операто-
рот, но не добил никаков одговор. Поради тоа З. З. поднесол приговор против операторот 
како давател на јавни услуги, до Регулаторната комисија за енергетика. 

Регулаторната комисија за енергетика во рок од 15 постапила по поднесениот приговор и до-
несла управен акт со кој утврдила дека услугата која ја обезбедувал операторот на системот 
за дистрибуција на топлинска енергија не била на задоволително ниво односно во соглас-
ност со условите кои биле предвидени во договорот кој операторот го потпишал со корисни-
кот односно подносителот на приговорот и согласно правилата за снабдување со топлинска 
енергија. Во управниот акт, Агенцијата го задолжила операторот односно давателот во најкус 
можен рок, но не подолг од 15 дена да му обезбеди услуга согласно потпишаниот договор. 

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 3

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 4

„ПМ ДООЕЛ“ е повеќегодишен закупец на земјоделско земјиште на кое како закуподавец е 
Република Македонија. Поради неплаќање на закупнина, според склучениот договор, Ми-
нистерот за земјоделство на Република Македонија на „ПМ ДООЕЛ“ му го раскинал договорот 
за закуп на земјоделско земјиште и го задолжил да го врати земјиштето во првобитна состојба 
во рок од 30 дена од раскинувањето на договорот.

„ПМ ДООЕЛ“ не постапил во дадениот рок и не го вратил земјоделското земјиште кое го имал 
закупено ниту во првобитната состојба ниту во владеење на Министерството за земјоделство.

Министерот за земјоделство го задолжил во рок од 8 дена да го врати земјиштето и му дал 
опомена дека доколку тоа не го стори ќе биде казнет со парична казна во висина од полови-
на од неговиот месечен промет и трошок за враќање во првобитна состојба. „ПМ ДООЕЛ“, и 
покрај оваа опомена, не извршил враќање во првобитна состојба ниту враќање на земјодел-
ското земјиште во дадениот рок од 8 дена.

Министерот за земјоделство на „ПМ ДООЕЛ“ му изрекол парична казна од половина од него-
виот месечен промет, при што „ПМ ДООЕЛ“ во рок од три дена од изречената казна го вратил 
земјоделското земјиште во првобитната форма, но бил должен да ја плати и изречената па-
рична казна. 
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