
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 163 од 30.8.2016 година  

 

20161633633  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 

урбанистичко планирање,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 август 2016 

година.  

 

Бр. 08-3660/1 Претседател 

25 август 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И  

 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

 

Член 1  

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), во членот 10 став (3) по зборовите: 

„граница на градот“ се додаваат зборовите: „односно граница на четвртите и блоковите кои 

се предмет на изменување и дополнување“.  

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:  

„(7) Изменување   и дополнување на генерален урбанистички план содржи графички 

приказ на планските решенија на опфатот, текстуален дел и нумерички дел со билансни 

показатели  за  планскиот  опфат  и  за  инфраструктурата  за  делот  кој  е  предмет  на 

изменување или дополнување, како и збирни графички, текстуални и нумерички податоци на 

ниво на вкупниот опфат на генералниот урбанистички план кои произлегуваат од 

изменувањето или дополнувањето.  

(8) Предмет на изменување   и дополнување на генерален урбанистички план може да 

биде и само текстуален и само нумерички дел, при што по исклучок од ставот (2) на овој член 

содржината на изменувањето   и дополнувањето на генералниот урбанистички план се 

изработува само за делот кој е предмет на изменување и дополнување, а вклучува и збирни 

податоци на ниво на вкупниот опфат на генералниот урбанистички план кои 

произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.“.  

Член 2  

Членот 12 се менува и гласи:  
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„(1) Урбанистички план за село е урбанистички план кој се донесува за подрачје на 

населено место-село, утврдено со закон.  

(2) Урбанистичкиот план за село содржи графички приказ на планските решенија во 
планскиот опфат, текстуален дел и нумерички дел со билансни показатели за планскиот 

опфат и за инфраструктурата. Во графичкиот приказ може да се утврдат градежни 

парцели и површини за градење.  
(3) Кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни 

парцели и површини за градење, утврдувањето на градежни парцели и површини за 
градење се врши најмалку на ниво на еден блок.  

(4) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член не се утврдуваат  
градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат која  
претставува граница на село, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, планско  
решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение,  
планско решение за сите примарни комунални и други инфраструктури, граници на  
споменични целини и други заштитени добра како и   податоците потребни за планските  
решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  

(5) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член   се утврдуваат  
градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат која  
претставува  граница  на  село,  граница  на  блок,  намена  на  земјиштето  и  градбите,  
регулациони линии, градежни линии, граници на градежни парцели, планско решение за  
примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение  
за  сите  примарни  и  секундарни  комунални    и  други  инфраструктури,  граници  на  
споменични целини и други заштитени добра како и други податоци потребни за  
планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  

(6) Во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член каде не се утврдуваат градежни  
парцели и површини за градење, катастарската парцела претставува градежна парцела.  

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, од две или повеќе катастарски парцели може  
да се формира една градежна парцела или во рамки на една катастарска парцела може да  
се формираат две или повеќе градежни парцели или на една катастарска парцела која  
претставува градежна парцела, може да се предвидат површини за градење на две или  
повеќе  градби,  во  кои  случаеви  градежните  парцели  и  површините  за  градење  се  
утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект од членот 51 од овој закон.  

(8) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за градба, развој  
и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план за село во кој не се  
утврдуваат градежни парцели и површини за градење или општи и посебни   услови за  
градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план за село во кој  
се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, податоци за инфраструктурата,  
детални мерки за заштита на недвижното културно наследство, мерки за заштита на  
животната средина и природата и други мерки и податоци потребни за планските  
решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  

(9) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член содржи нумерички показатели за сите  
параметри кои произлегуваат од планските решенија и билансни показатели кои содржат  
податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на  
просторот на планскиот опфат, утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од  
овој закон.  

(10) Изменување   и дополнување на урбанистички план за село содржи графички 
приказ на планските решенија на опфатот, текстуален дел и нумерички дел со билансни 

показатели  за  планскиот  опфат  и  за  инфраструктурата  за  делот  кој  е  предмет  на 
изменување или дополнување, како и збирни графички, текстуални и нумерички податоци на 
ниво на вкупниот опфат на урбанистичкиот план за село кои произлегуваат од 

изменувањето или дополнувањето.  
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(11) Предмет на изменување   и дополнување на   урбанистички план за село може да биде 

и само текстуален и само нумерички дел, при што по исклучок од ставот (2) на овој член 

содржината на изменувањето   и дополнувањето на урбанистичкиот план за село се 

изработува само за делот кој е предмет на изменување и дополнување, а вклучува и 

збирни податоци на ниво на вкупниот опфат на урбанистичкиот план за село кои 

произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.“.  

 

Член 3  

Членот 13 се менува и гласи:  

„(1) Урбанистички план за вон населено место е урбанистички план кој се донесува за  

плански опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со урбанистички план  

за село.  

(2) Урбанистички план за вон населено место содржи графички приказ и текстуален дел и 

нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата. Во 

графичкиот приказ може да се утврдат градежни парцели и површини за градење.  

(3) Кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни 

парцели и површини за градење, утврдувањето на градежни парцели и површини за 

градење се врши најмалку на ниво на еден блок.  

(4) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член не се утврдуваат 

градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат, 

граница на блок, намена на земјиштето и градбите, планско решение на примарната и 

секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение за сите 

примарни комунални и други инфраструктури, граници на споменични целини и други 

заштитени добра како и   податоците потребни за планските решенија утврдени согласно со 

прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  

(5) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член   се утврдуваат 

градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат, 

граница на блок, намена на земјиштето и градбите, регулациони линии, градежни линии, 

граници  на  градежни  парцели,  планско  решение  за  примарната  и  секундарната 

сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение за сите примарни и 

секундарни комунални  и други инфраструктури, граници на споменични целини и други 

заштитени добра како и други податоци потребни за планските решенија утврдени 

согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  

(6) Во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член каде не се утврдуваат градежни  

парцели и површини за градење, катастарската парцела претставува градежна парцела.  

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, од две или повеќе катастарски парцели може  

да се формира една градежна парцела или во рамки на една катастарска парцела може да  

се формираат две или повеќе градежни парцели или на една катастарска парцела која  

претставува градежна парцела, може да се предвидат површини за градење на две или  

повеќе  градби,  во  кои  случаеви  градежните  парцели  и  површините  за  градење  се  

утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект од членот 51 од овој закон.  

(8)Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за градба, развој и  

користење на земјиштето и градбите за урбанистички план вон населено место во кој не се  

утврдуваат градежни парцели и површини за градење или општи и посебни   услови за  

градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план вон населено  

место во кој   се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, податоци за  

инфраструктурата, детални мерки за заштита на недвижното културно наследство, мерки  

за заштита на животната средина и природата и други мерки и податоци потребни за  

планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.  
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(9) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член содржи нумерички показатели за сите  

параметри кои произлегуваат од планските решенија и билансни показатели кои содржат  

податоци за површините, показатели за инфраструтурата и параметри за уредување на  

просторот на планскиот опфат, утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од  

овој закон.“.  

Член 4  

Во членот 16 став (9) се менува и гласи:  

„По исклучок од ставовите (4) и (8) на овој член, овластување за изработување на  

урбанистички планови и овластување за ревизија на урбанистички планови може да добие  

и  лице  кое  има  пет  години  работно  искуство  во  постапката  за  донесувањето  и  

спроведувањето на урбанистичките планови или три години искуство во постапката за  

одобрувањето  на  урбанистичко-планските  документации  и  учество  во  најмалку  пет  

стручни ревизии како член на стручната комисија од членот 37 став (4) од овој закон, како  

и лице со научно звање од областа на урбанистичкото планирање кои има две референци  

од  областа  на  урбанистичкото  планирање,  кои  лица  ги  познаваат  прописите  за  

урбанистичкото планирање.“.  

 

Член 5  

Во членот 25 став (11) се менува и гласи:  

„При изработка на урбанистички планови и  урбанистичко-плански документации чија  

изработка  е  финансирана  од  Буџетот  на  Република  Македонија,  трошоците  за  

изработување на условите за планирање на просторот се надоместуваат од Буџетот на  
Република  Македонија  со  годишната  програма  за  финансирање  на  изработка  на  

урбанистички  планови,  регулациски  планови  на  генерални  урбанистички  планови,  

урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација од членот  

22 став (2) од овој закон.“.  

 

Член 6  

Во  членот 26  став (2)  по  зборовите: „урбанистичко-планската  документација“ 

запирката се брише и се додаваат зборовите: „или од страна на правно лице со лиценца за 

изработување на урбанистички планови“. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Советот на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, со  

одлука може да ја определи наменската употреба на земјиштето во крајбрежниот појас  

согласно  со  стекнатите  права  со  претходни  урбанистички  планови,  урбанистички  

документации за населени места и општи акти или постоен градежен фонд со утврден  

правен статус, која станува составен дел од планската програма за урбанистичките  

планови од членот 7  став (1)  точка 2  од овој закон и за урбанистичко-планската  

документација од членот 7 став (2) од овој закон.“.  

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:  

„(7) Градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје,  

односно министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на  

работите од областа на уредување на просторот, врз основа на доставениот предлог, е  

должен во рок од три работни дена од приемот на предлогот од ставот (5) на овој член да  

ја одобри планската програма со потврда за заверка во електронска форма или да достави  

известување за констатирани недостатоци, во електронска форма преку информацискиот  

систем е-урбанизам.“.  

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).  
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Ставот (9) кој станува став (10) се брише.  

Ставот (10) станува став (9).  

 

Член 7  

Во членот 38 став (2) бројот „10“ се заменува со бројот „15“, зборовите по запирката „а  

во спротивно ќе се смета дека согласноста е издадена“ се бришат, а запирката се заменува  

со точка.  

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или  

кога постојат нови податоци кои не биле приложени со барањето за добивање согласност  

на урбанистичкиот план за кој претходно било издадено известување за недостатоци.“.  

 

Член 8  

Во членот 51 став (1) се менува и гласи:  

„Архитектонско-урбанистички проект е урбанистичко-проектна документација која се  

изработува врз основа на урбанистичките планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеи 2, 3  

и 4 од овој закон, урбанистичко-планската документација од членот 7 став (2) од овој  

закон, како и урбанистичко-проектната документација од ставовите (2), (3) и (4) на овој  

член, кога на една градежна парцела во урбанистичкиот план, односно урбанистичко- 

планската,   односно урбанистичко-проектна документација е утврден простор определен  

со градежни линии во кој е дозволено поставување на површини за градење на повеќе  

градби согласно со процентот на изграденост на земјиштето пропишан со стандардите и  

нормативите за урбанистичко планирање од членот 68 од овој закон и кој се изработува  

заради формирање на градежни парцели при разработка на детален урбанистички план,  

урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, урбанистичко- 

плански документации и општи акти од членот 84 од овој закон.“.  

Ставот (4 ) се менува и гласи:  

„Со еден или повеќе архитектонско-урбанистички проекти може да се врши:  

- препарцелација, пренамена (предвидување на намени кои се утврдени со постојната  

државна урбанистичко-планска документација како и намени кои не се утврдени со  

постојната државна урбанистичко-планска документација) и формирање на нови градежни  

парцели, во рамки на технолошко индустриска развојна зона и во рамки на индустриска  

зона формирана од Владата на Република Македонија, во кои со државна урбанистичко- 

планска документација претходно се определени градежни парцели, како и промена на  

трасата на инфраструктурата и поместување на точките за инфраструктурни приклучоци  

во рамки на наведените зони, кои претходно се утврдени со државна урбанистичко- 

планска документација.  

- препарцелација и формирање на нови градежни парцели или спојување на градежни  

парцели формирани во урбанистички план и урбанистичко-планска документација кои се  

предвидени за изградба на градби со намена Г (производство, дистрибуција и сервиси),  

согласно со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање од членот 68 од овој  

закон,  

- промена на границата на две соседни градежни парцели со основна класа на намена А1 - 

домување во станбени куќи, исклучиво кон страната на градежната парцела, при што не се 

дозволени промени на останатите параметри утврдени со урбанистички план или 

урбанистичко-планска документација,  

- препарцелација и фомирање на две нови   градежни парцели со основна класа на  

намена А1 - домување во станбени куќи и урбанистичко решение за секоја градежна  

парцела посебно од една градежна парцела формирана во детален урбанистички план со  

површина од најмалку 500 м2 и со основна класа на намена А1 - домување во станбени  
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куќи, а во согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, видот на  

домувањето, градбата и густината за изградба во подрачјето и генералниот урбанистички  

план.“.  

Во ставот (8) по зборовите:  „Архитектонско-урбанистичкиот проект“ се додаваат  
зборовите: „со извештај за извршена стручна ревизија“.  

Во ставот (10) по зборовите: „Во случаите кога со архитектонско-урбанистичкиот 
проект се разработува“ се додаваат зборовите: „детален урбанистички план“.  

Член 9  

Во членот 52 став (2) се менува и гласи:  

„По исклучок од ставот (1) на овој член проект за инфраструктура може да се изработи во 

следниве случаи:  
- трасата на линискиот инфраструктурeн објект е утврдена во урбанистички план од  

членот 7 став (1) точка 2 на овој закон, односно урбанистичко-планска документација од  
членот 7 став (2) од овој закон ако со одредбите на урбанистичкиот план, односно  
урбанистичко-планската  документација  е  предвидена  изработка  на  проект  за  
инфраструктура,  

- трасата на линискиот инфраструктурeн објект   е утврдена во урбанистички план од  
членот 7 став (1) точка 2 од овој закон, односно урбанистичко-планска документација од  
членот 7  став (2)  од  овој  закон,  во  кој  е  предвидена  изработка  на  проект  за  
инфраструктура, односно не е предвидена изработка на проект за инфраструктура, но  
донесена е одлука на Советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје  
за измена на трасата на линискиот инфраструктурен објект, само во случаите кога со  
измената на трасата на линискиот инфраструктурен објект не се нарушува регулациона  
линија утврдена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација,  

- кога е потребно да се промени трасата и/или приклучната точка на линискиот 
инфраструктурен објект, кои се утврдени во урбанистичко-планска документација за 
технолошко индустриска развојна зона и за индустриска зона формирана од Владата на 
Република Македонија, во и надвор од зоната.”.  

Во ставот (3)   зборовите: „содржи техничко решение за инфраструктурата со сите 
нејзини елементи (шахти, бунари, мерни станици, потпорни ѕидови, мостови, вијадукти, 
пропусти, натпатници, потпатници, тунели, клучки и друго) во текстуален дел и графички 
прилози и“ се бришат.  

Член 10  

Во членот 70 став (2) се брише.  

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (2), (3), (4) и (5).  

Член 11  
Членот 71 се менува и гласи:  

„Степенот  на  ажурирање  на  дигитализираните  ажурирани  геодетски  подлоги  се 
утврдува во прописот од членот 15 од овој закон, а во зависност од тоа за каков 
урбанистички план, урбанистичко-планска документација или урбанистичко-проектна 
документација се изработуваат.“.  

Член 12  

Членот 76 се менува и гласи:  

„(1) Детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој 

престанал  да  важи,  може  да  се  применува  само  доколку  намените  на  деталниот 

урбанистички  план  се  во  согласност  со  намените  утврдени  во  новиот  генерален 

урбанистички план.  
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(2) Во случаите од ставот (1) на овој член кога со генерален урбанистички план се 
планира проширување на сообраќајната мрежа, деталниот урбанистички план донесен пред 
влегувањето во сила на генералниот урбанистички план од ставот (1) на овој член, може да 
се применува само доколку со реализација на планираните градби или деловите од 
планираните градби од деталниот урбанистички план не се попречува реализацијата на 
сообраќајната мрежа од генералниот урбанистички план.  

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, детален урбанистички план донесен  
согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се применува и  
доколку намените на деталниот урбанистички план не се во согласност со намените  
утврдени во новиот генерален урбанистички план, во случаите кога е отуѓено градежно  
земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање согласно со  
одредбите од Законот за градежно земјиште и купувачот преземал обврски за изградба на  
објектот согласно со намената во деталниот урбанистички план, а со новиот генерален  
урбанистички план е утврдена подземна или надземна линиска инфраструктурна градба.“.  

Член 13  
Во член 84 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:  
„(2) Изработката на општиот акт се предвидува во годишна програма од членот 20 од овој 

закон.  
(3) Наменската употреба на земјиштето во крајбрежниот појас се утврдува со одлука на  

советот на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, а согласно со  
стекнатите права со претходни урбанистички планови, урбанистички документации за  
населени места и општи акти или постоен градежен фонд со утврден правен статус.“.  

Ставот (2) станува став (4).  

Член 14  
Одредбите од членот 2 со кој се менува членот 12 и одредбите од членот 3 со кој се  

менува членот 13  од овој закон може да се применуваат само при изменување и  
дополнување  на генерални  урбанистички  планови и урбанистички  планови за села 
донесени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање  („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 31/16).  

Член 15  
Започнатите постапки за донесување на урбанистички планови, урбанистичко-плански 

документации  и  одобрување  на  архитектонско-урбанистички  проекти  со  кои  се 
разработува детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон 
населено место и општ акт од членот 84 на овој закон, а кои до денот на влегувањето во сила 
на овој закон не ја поминале фазата на јавна презентација и јавна анкета ќе продолжат 
согласно со одредбите на овој закон.  

Член 16  
Започнатите постапки за одобрување проекти за инфраструктура и 

архитектонскоурбанистички проекти со кои се формираат градежни парцели, ќе продолжат 
согласно со законот по кој се започнати.  

Член 17  
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за просторно и урбанистичко планирање.  

Член 18  
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
 
 

7 од 7  

 


