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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за јавните патишта се уредуваат условите и начинот на управувањето, 
планирањето, изградбата, реконструкцијата, рехабилитацијата, одржувањето, 
заштитата, финансирањето, и надзорот на јавните патишта.
Исто така со Законот за јавните патишта се утврдува и надлежност за изградба, 
реконструкција, рехабилитација и одржување на јавните патишта.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Поради елементарните непогоди кои се појавија во скопскиот регион, како и 
прогласената кризна состојба од страна на Владата на Република Македонија, со 
цел давање на надлежност на Јавното претпријатие за државни патишта за 
реконструкција и рехабилитација на општински патишта и улици, се предлага 
дополнување на Законот за јавните патишта.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Одредбите од Предлог - законот не имплицираат финансиски последици врз 
Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ 
ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на законот нема да повлече материјални обврски за одделни 
субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за дополнување на Законот за јавните патишта

Член 1
Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Mакедонија“ број 
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 
166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16 и 71/16), во  член 14 по ставот (4) се додаваат 
два нови става (5) и (6) кои гласат:

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во случај на елементарна непогода и 
други несреќи, за кои е донесена одлука за постоење на кризна состојба од страна 
на Владата на Република Македонија, работите за рехабилитација и 
реконструкција на општинските патишта и улици може да ги врши и Јавното 
претпријатие. 

(6) За утврдување на општинските патишта и улици од ставот (5) на овој член, 
Владата на Република Македонија донесува одлука.  

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со предложениот Закон за дополнување на законот за јавните патишта се 
предлагаат два нови става, со кои ќе се овозможи во случај на елементарна 
непогода и други несреќи, за кои е донесена одлука за постоење на кризна 
состојба од страна на Владата на Република Македонија, работите за 
рехабилитација и реконструкција на општинските патишта и улици може да ги 
врши и Јавното претпријатие.

Исто така, заради утврдување на општинските патишта и улици, наместо 
општините или градот Скопје да ги реконстурира и рехабилитира Јавното 
претпријатие за државни патишта, се предлага истите да се утврдат со одлука од 
страна на Владата на Република Македонија.

II. МЕЃУСЕБНА  ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ  ШТО  ЌЕ  ПРОИЗЛЕЗАТ  ОД  ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  РЕШЕНИЈА

Предложените измени ќе придонесат за побрзо, поефикасно и поедноставно 
отстранување на последици настанати од елементарни непогоди.



ИЗВОД НА ОДРЕДНИ 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

Член 14

(1) За вршење на работите од јавен интерес од членот 5 од овој закон и за 
управување со државните патишта Владата на Република Македонија основа 
Јавно претпријатие.
(2) За извршување на работите од јавен интерс од ставот (1) на овој член Владата 
на Република Македонија донесува петгодишна програма на предлог на Јавното 
претпријатие со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта 
која е во согласност со стратегијата од членот 13 став (1) од овој закон.
(3) Целите и задачите од петгодишната програма се спроведуваат со годишна 
програма за изградба, реконструкција, рехабилитацијата, одржување и заштита на 
државните патишта донесена од Јавното претпријатие од ставот (1) на овој член 
(во натамошниот текст: Јавното претпријатие).
(4) Работите на изградбата, реконструкцијата, рехабилитацијата, одржувањето и 
заштитата на општинските патишта ги вршат општините, односно градот Скопје.


