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В О В Е Д

           I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Законот за градежно земјиште предвидена е постапка за давање под 
краткотраен закуп на градежно земјиште предвидено за плажа и потребно е истата да 
се доуреди.

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на предложените дополнувања на Законот  е да се доуреди постапката за 
давање под краткотраeн закуп на градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија предвидено за плажа. 

 Предлог Законот се заснова на истите начела врз основа на кои е донесен и 
Законот за градежно земјиште.

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

Одредбите од предлогот на 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, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на законот не повлекува значителни материјални обврски за 
одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајќи го предвид фактот дека се исполнети условите од член 170 алинеја 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага Предлог на законот 
за  дополнувањето на Законот за градежно земјиште, да се донесе по скратена 
постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1
Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15) во членот 46 по ставот 
(8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) Градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација за плажа на кое има изградено објект од страна на претходен 
закупец чиј договор за краткотраен закуп истекол, може да биде предмет на давање 
под краткотраен закуп по пат на јавно надавање.“

Член 2
По членот 61 се додава нов член 61-а кој гласи:

„Член 61-а
(1) По исклучок од член 61 став (1) на овој закон, во случај на давање под 

краткотраен закуп по пат на јавно наддавање на градежно земјиште предвидено со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација за плажа, кое претходно 
било предмет на краткотраен закуп, првенствено право на краткотраен закуп има 
претходниот закупец на земјиштето, доколку истиот бил учесник на јавното 
наддавање. 

(2) Првенствено право на краткотраен закуп се остварува на тој начин што по 
завршување на јавното наддавање и утврдување на највисоката постигната цена за 
едногодишна закупнина на земјиштето, Комисијата во рок од три работни дена од 
денот на завршувањето на јавното наддавање, доколку е исполнет условот од став (1) 
на овој член, писмено ќе му понуди на претходниот закупец да ја прифати и да ја 
плати највисоката постигната цена за едногодишна закупнина на земјиштето.

(3) Доколку претходниот закупец е согласен да ја прифати и да ја плати 
највисоката постигната цена за едногодишна закупнина на земјиштето, должен е во 
рок од пет работни дена да достави изјава заверена на нотар, дадена под материјална 
и кривична одговорност, во која истиот потврдува дека ја прифаќа понудата за избор 
на најповолен понудувач и дека е согласен да ја плати највисоката цена за 
едногодишна закупнина на земјиштето постигната на јавното наддавање, а во 
спротивно за најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој 
понудил последна цена по метар квадратен, која претставува највисока цена за 
едногодишна закупнина на градежното земјиште.

(4) Во случаите од ставот (3) кога претходниот закупец доставил изјава 
заверена на нотар, дадена под материјална и кривична одговорност, во која истиот 
потврдува дека ја прифаќа понудата за избор на најповолен понудувач и е согласен да 
ја плати највисоката цена за едногодишна закупнина на земјиштето постигната на 
јавното наддавање, за најповолен понудувач се смета претходниот закупец.

(5) Доколку претходниот закупец е избран за најповолен понудувач согласно 
ставот (4) на овој член, а истиот не ја плати највисоката цена за едногодишна 
закупнина на земјиштето постигната на јавното наддавање, се применува член 61 став 
(4) на овој закон, а за најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање 
кој понудил највисока цена по метар квадратен, која претставува највисока цена за 
едногодишна закупнина на градежното земјиште.

(6) За сите преземени дејствија согласно ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член 
Комисијата составува записник и го доставува до сите учесници на јавното 
наддавање.“
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Член 3
По членот 79 се додава нов член 79-а кој гласи:

„Член 79-а
Доколку градежно земјиште во сопственост на Република Македонија 

предвидено со урбанистички план или урбанистичка планска документација за плажа 
било предмет на краткотраен закуп, надлежниот орган од членот 46 на овој закон е 
должен да спроведе нова постапка за давање под краткотреан закуп по пат на јавно 
наддавање на предметното градежно земјиште, најдоцна во рок од девет месеци од 
денот на престанокот на договорот за краткотраен закуп на предметното градежно 
земјиште.“

Член 4
По членот 109 се додава нов член 109-а кој гласи:

„Член 109-а
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на службеното лице во општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје и во органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои 
се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија, доколку не постапат согласно членот 79-а на овој закон.“

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-  ЗАКОНОТ
 

Со членот 1 се предвидува можност за давање под краткотраен закуп на 
градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичка планска 
документација за плажа на кое има изградено објект од страна на претходен закупец 
чиј договор за краткотраен закуп истекол.

Со членот 2 се утврдува постапка за првенствено право на краткотраен закуп 
на претходниот закупец на градежно земјиште предвидено за плажа, доколку истиот 
бил учесник на новото јавно наддавање, а не понудил највискока цена. Во овој случај 
се предвидува по завршување на јавното наддавање комисијата за спроведување на 
постапката  да му понуди на претходниот закупец да ја прифати и да ја плати 
највисоката постигната цена за едногодишна закупнина на земјиштето и доколку 
претходниот закупец е согласен да ја прифати и да ја плати највисоката постигната 
цена за едногодишна закупнина на земјиштето, должен е да достави изјава заверена 
на нотар, дадена под материјална и кривична одговорност, во која истиот потврдува 
дека ја прифаќа понудата за избор на најповолен понудувач и дека е согласен да ја 
плати највисоката цена за едногодишна закупнина на земјиштето постигната на 
јавното наддавање, а во спротивно за најповолен понудувач се смета учесникот на 
јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен, која претставува 
највисока цена за едногодишна закупнина на градежното земјиште.

Со членот 3 се утврдува рок за спроведување на нова постапка за давање под 
краткотреан закуп по пат на јавно наддавање на градежно земјиште во сопственост на 
Република Македонија предвидено со урбанистички план или урбанистичка планска 
документација за плажа, кое било предмет на краткотраен закуп при што рокот 
изнесува девет месеци од денот на престанокот на договорот за краткотраен закуп на 
градежното земјиште предвидено за плажа, а со членот 4 се утврдува и глоба за 
службеното лице за непочитување на утврдениот рок за спроведување на постапката.

II . МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените дополнувања на Законот  ќе придонесат за спроведување на 
постапка за давање под краткотреан закуп по пат на јавно наддавање на градежно 
земјиште во сопственост на Република Македонија предвидено со урбанистички план 
или урбанистичка планска документација за плажа.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ  ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОИ СЕ 
ДОПОЛНУВААТ

Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 
53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 ,44/15 и 193/15)

Член 46

(1) Постапките за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија, во име на Република 
Македонија ги водат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, секоја на 
своето подрачје утврдено со закон, освен постапката за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија за потребите на дипломатско-
конзуларните претставништва за изградба на дипломатско- конзуларни објекти и 
постапката за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно 
земјиште кое се наоѓа на подрачје на две или повеќе општини. 

(2) Постапките од ставот (1) на овој член ги води градот Скопје, доколку 
градежното земјиште е на подрачје на две или повеќе општини во градот Скопје или 
доколку истото е од интерес на градот Скопје, утврден со Законот за градот Скопје.
 (3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, постапката за отуѓување и 
давање под долготраен закуп на градежното земјиште кое согласно со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација е планирано за изградба на технолошки 
индустриски развојни зони, ја спроведува ДТИРЗ, согласно со овој и друг закон.

 (4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, постапката за отуѓување и 
давање по долготраен закуп на градежното земјиште кое согласно со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација е планирано за изградба на туристички 
развојни зони и автокампови ја спроведува Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот, согласно со Законот за туристички развојни зони, односно Законот за 
автокампови.
 (5) По исклучок од членот 18 став (2) од овој закон, приходите од средствата од 
отуѓувањето и закупнината на градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија наменето за изградба на туристички развојни зони се распределуваат 
согласно со Законот за туристички развојни зони, а за автокампови согласно со 
Законот за автокампови. 

(6) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член во случаите кога општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје не ги исполнат условите согласно со 
членот 89 од овој закон и доколку органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија го преземе водењето на постапката согласно со 
овој закон, постапката ја води органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија. Постапката за отуѓување и давање на градежно земјиште 
под долготраен и краткотраен закуп по пат на јавно наддавање ја води Комисијата за 
спроведување на постапка за јавно наддавање составена од пет члена формирана од 
министерот. 

(7) Градежно земјиште на кое има поставено времени објекти е предмет на 
отуѓување и давање под закуп по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба, 
доколку за времениот објект е донесено решение за негово отстранување.

 (8) Градежно земјиште сопственост на Република Македонија на кое има 
поставено објекти сопственост на Република Македонија, сопственост на општините, 
општините во градот Скопје, односно градот Скопје и сопственост на јавните 
претпријатија основани од Владата на Република Македонија и на јавните 
претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје, односно градот 
Скопје, за кои постои опасност од уривање и е донесено одобрение за отстранување, 
е предмет на отуѓување и давање под закуп по пат на јавно наддавање и со 
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непосредна спогодба, доколку купувачот, односно закупецот на градежното земјиште 
преземе обврска со договорот за отуѓување, односно долготраен закуп да го отстрани 
објектот.


