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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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНOТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за просторно и
урбанистичко планирање,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2015
година.
Бр. 08 - 1291/1
16 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија број 199/14) во членот 51 став (2) во алинејата 1 сврзникот „и“ на крајот на
алинејата се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 2 која гласи:
„- кога во детален урбанистички план е формирана градежна парцела со намена В1
(образование и наука), согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање,
заради формирање на посебна градежна парцела за изградба на објект со намена - детска
градинка и“.
Во ставот (7) по зборовите: „како и во случаите од“ се додаваат зборовите: „став (2)
алинеја 2 на овој член и од“.
Член 2
Во членот 70 став (1) зборовите: „и општите акти од член 84 на овој закон“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„При изработка на генерален урбанистички план се изработуваат ажурирани геодетски
подлоги само за примарната сообраќајна мрежа, а при изработка на регулациски план на
генерален урбанистички план се изработуваат ажурирани геодетски подлоги само за
секундарната сообраќајна мрежа.“
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Член 3
По членот 74 се додава нов член 74-а кој гласи:
„Член 74-а
Доколку субјектот надлежен за заштита на културното наследство изработи нови
заштитно-конзерваторски основи со кои ќе променат заштитно-конзерваторските основи за
плански опфат кој е составен дел на донесен урбанистички план од член 7 став (1) точка 2
алинеи 2, 3 и 4 на овој закон, при спроведувањето на урбанистичкиот план се
применуваат новите заштитно-конзерваторски основи.“
Член 4
Во членот 87 по став 1 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Инспекторатите од став (1) на овој член вршат инспекциски надзор и согласно
одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“
Член 5
Во членот 92 во став (4) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите:
„Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка“.
Член 6
По членот 122 се додава нов член 122-а кој гласи:
„Член 122-а
При донесување на урбанистичките планови, урбанистичко-плански документации,
архитектонско-урбанистички проекти, проекти за инфраструктура и општи акти од член
84 на овој закон, со кои се уредува простор кој претходно бил опфатен со урбанистички
планови, документации и општи акти кои престанале да се применуваат согласно член 24
од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ број 163/13), нема да се спроведува постапката за трајна пренамена на
земјоделско земјиште во градежно утврдена во член 27 на овој закон.“
Член 7
Во членот 135 зборовите: „1 март 2015 година“ се заменуваат со зборовите: „1 мај 2015
година“.
Член 8
Членот 3 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Членот 4 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на
примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).
Членот 5 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на
примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на
Република Македонија“ број 130/14).
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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