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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

       Предлог измените на законското решение се одговор на потребата која се 
однесува на просторното и урбанистичкото планирање, во однос на 
зголемувањето на површините со зеленило во градовите.

      Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес што се 
обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и 
урбанистички планови, со цел да се обезбеди урбаното уредување како хуман 
простор за живеење и заштитата на животната средина. Урбанистичките планови 
го планираат развојот на одреден град, а при нивното изработување мора да се 
почитуваат одредени норми, правила и прописи. 

Во Република Македонија, во изминатиот период, целосно беше уништено 
урбаното планирање како струка беше претворено во техничка служба за цртање 
планови. Се правеа урбанистички планови според приватна желба, без 
почитување на условите и нормите при нивно планирање. Многу често се 
донесуваа на урбанистички планови без водење на грижа за хуманото живеење и 
развојот на градот, на директна штета на зелениот простор. 

Зеленилото и сообраќајот се едни од главните фактори што влијаат на квалитетот 
на воздухот. Во Скопје пред се, овој проблем е најнагласен така што скопскиот 
воздух може да го спасиме доколку преземеме конкретни долгорочни мерки. 
Неопходно е итно запирање на градежната експанзија врз зелените површини. 
Клучен проблем е и пренамената на јавните простори и зелени површини во 
градежни парцели и како резултат на тоа имаме згради во парк, на кејот на 
Вардар, на плоштадот. Во делот на парцелите за изградба на станбени куќи и 
станбени згради процентот на зеленило треба да биде зголемен од 30% на 
минимум 40%, за сметка на процентот на изграденост на градежната парцела кој 
треба да се намали од 70% на макс. 60%.  

Бидејќи како законодавен дом сме први повикани да ставиме ред во општеството, 
затоа го правиме првиот чекор за нормализирање на состојбите во урбанистичкото 
планирање во неправедната градежна експанзија, во заштитата на зеленилото, а 
со тоа и заштита на хуманиот живот на граѓаните. 



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање се заснова на истите начела врз основа на кои е донесен 
Законот за просторно и урбанистичко планирање.          

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 нема да повлече материјални обврски за 
одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Со оглед 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 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 ,44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) во членот 72 се менува и 
гласи:
      
“(1) При изработка на урбанистичките планови со кои се уредува просторот за градби со 
намена домување во станбени куќи, односно домување во станбени згради, процентот на 
изграденост на градежната парцела треба да изнесува максимум 60%, а процентот на 
озеленетост во градежната парцела ќе се уреди во прописот од член 68 на овој закон. 

(2) Примената на параметрите од ставот (1) на овој член при изработката на 
урбанистичките планови е условена со нивната усогласеност со генаралните 
урбанистички планови, обезбедување на потребниот број на паркинг места во градежните 
парцели, како и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање утврдени со 
прописот од член 68 на овој закон.”

Член 2 

По членот 72 се додава нов член 72-а кој гласи:
 
„Површини планирани со генерален урбанистички план или детален урбанистички план 
со класа на намена од групата на класи на намена Д (зеленило, спорт, рекреација и 
меморијални простори) не може да се пренаменува во други класи на намени.“

Член 3
Одредбите од овој закон ќе важат и за веќе отпочнатите постапки за донесување на 
урбанистичките планови.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ 

Со Предлог-законот за изменување на законот за просторно и урбанистичко 
планирање предлагаме зголемување на процентот на  зелените површини во 
правец на подобрување на квалитетот на урбаната средина според веќе утврдени 
методи.

Со изменувањето на членот 72 од Законот се прецизираат условите во делот во 
кој се регулира процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на 
земјиштето за објекти со намена А – домување.

Со дополнувањето на законското решение со членот 72-а се предвидува 
спречување на пренамената на јавните простори и зелени површини во градежни 
парцели, односно со овој предлог се ограничува можноста да се оформи градежна 
парцела на земјиште со планирана и изведена класа на намена Д.

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 грижата и унапредувањето на градското 
зеленило кое директно ќе влијае на решавање на, можеби, најголемиот проблем 
со кој се соочуваме изминативе години, а тоа е загадениот воздух подобрувајќи го 
квалитетот на животот на граѓаните. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 
КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 72

 (1) При изработка на урбанистичките планови со кои се уредува просторот за градби со 
намена домување во станбени куќи процентот на изграденост на градежната парцела 
треба да изнесува 70%, а висината на градбата изразена во метри до венец 10,2 метри. 
За градби со намена домување во станбени згради процентот на изграденост треба да 
изнесува 70%, а висината на градбата изразена во метри до венец за градежни парцели 
со површина од 500 до 1.000 м2 треба да изнесува најмалку 25,2 метри, а за градежни 
парцели со површина поголема од 1.000 м2 треба да изнесува најмалку 30 метри.
Површината на градежната парцела за градби со намена домување во станбени згради 
треба да изнесува најмалку 500 м2.

(2) Примената на параметрите од ставот (1) на овој член при изработката на 
урбанистичките планови е условена со нивната усогласеност со генаралните 
урбанистички планови, обезбедување на потребниот број на паркинг места во градежните 
парцели, како и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање утврдени со 
прописот од член 68 на овој закон.


