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Граѓанската иницијатива Охрид SOS учествуваше на јавната расправа по повод Предлог – законот за 
урбанистичко планирање што се одржа на 10.06.2019 г. во Собранието на Р. Македонија. Во таа насока, 
во прилог доставуваме забелешки и предлози за измена на Предлог-законот до организаторот на 
расправата, Комисијата за транспорт и врски при Собранието на РМ, како и до надлежното 
министерство. 

 
Генерален заклучок 
 
По детална и опсежна анализа на законскиот текст и обидите да внесеме амандмански измени за 

подобрување на законското решение, правниот тим на Охрид ЅОЅ со жалење констатира дека 
амандманско коригирање на законот е невозможно. Иако во продолжение ги поднесуваме нашите 
детални забелешки на актуелниот текст, сепак, стручното мислење на правниот тим на Охрид ЅОЅ е: 

Доколку целта на законодавецот е исполнување на целите и начелата на овој закон, задолжително 
е процедурата за предлог-законот да почне отпочеток и да се спроведе бавна, инклузивна и 
транспарентна постапка со вградување на сите забелешки досега доставени со кои се гарантира 
издржано законско решение имајќи ги предвид најдобрите светски практики и водејќи се, пред сè, од 
начелото на одржлив развој. Остро се спротивставуваме на усвојување „компромисни“ решенија, 
бидејќи со истите се остава простор за недоречености во законот, што потоа создаваат апсурдни 
ситуации при негово спроведување и како последица – на граѓаните им се попречува пристапот до 
правда. Една од главните цели на овој закон е да ја унапреди правната рамка што ја третира оваа 
област, а тоа не е ни оддалеку постигнато со актуелното решение. Поткрепа на сето горенаведено 
приложуваме во образложенијата на секоја предлог-измена одделно. 

mailto:ohridsos@gmail.com
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ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ, ПРЕПОРАКИ И ПРАШАЊА 

На 19.09.2017 година во организација на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, во 
просториите на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери се одржа „Работилница за 
реформа на групата закони кои го уредуваат планирањето, развојот и контролата на изградбата на 
просторот“. Иницијативата беше поддржана од страна на Владата на Република Македонија, 
Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање. На 
средбата присуствуваа околу 50 претставници од дваесетина различни институции (Влада на РМ, 
Министерство за транспорт и врски, Министерство за култура, Министерство за животна средина и 
прострно планирање, Инспекциски совет, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Комора 
на овластени архитекти и овластени инжинери, Овластени градежни и урбанистички инспектори, 
Градежен факултет, Архитектонски факултет, Стопанска комора на градежници, Агенција за катастар и 
недвижности, Асоцијација на архитекти, Агенција за просторно планирање) при што беше договорено 
да се формира координативно тело кое ќе го води професорот од Архитектонски факултет Мирослав 
Грчев. Во координативното тело ќе влезе по еден претставник од секоја институција, кој пак во рамки на 
својата институција ќе отвори дебата за опфатот, обемот и динамиката на законските измени. 
Договорено е за 5-7 дена да се подготви акционен план кој ќе биде доставен до учесниците. Динамиката 
на работа ќе се одвива во два дела и тоа: прва фаза итни законски реформи во која ќе се исчистат сите 
противречни одредби и втора фаза или оперативно детализирање и усогласување на целокупната 
законска регулатива. Се очекува оваа обемна постапка да трае околу една година. 
 
Речиси две години подоцна, што од погоре планираното се реализираше и е инкорпорирано во овој 
закон (и поврзаните)? На кој начин е ова законско решение подобрено во однос на претходните? 
 

Дури и да се усвои најоптималното законско решение, на кој начин ќе обезбедите доследно 
спроведување на законот имајќи предвид дека имаме извонредно висок степен на корупција во 
институциите, особено во овој сектор? Што сега ќе биде различно од претходно за да не биде овој закон 
уште еден параван во очи 43. седница на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО? 
  

Дали придавката „европски“ во законот се користи како фасада со оглед на тоа што јавноста е целосно 
исклучена при два многу важни процеса – усвојување на генерален урбанистички план и усвојување на 
урбанистичко-плански документи за градби „од државно значење“? 
Истовремено, и покрај актуелната опасност од губење на УНЕСКО статусот токму поради непланска 
урбанизација, стратегиската оцена за влијание на урбанистичко-планските документи врз животната 
средина – клучен механизам за заштита на јавниот интерес – е елиминирана од законот. 
Дополнително, засебна стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планските документи врз 
културните вредности, повторно не е предвидена ни со овој закон. 
 

Бараме во конечната верзија од ЗУП да се вградат суштински сите препораки наведени во извештајот на 
Државниот завод за ревизија „Ефективност на политиките и мерките при управување со градежно 
земјиште“ 
 

ЧЛЕН ОД ПРЕДЛОГ-ЗУП ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Вовед, II. Цели, начела и 
основни решенија, алинеја  
 
Олеснување и упростување на 
постапките за  изработување и 
донесување на урбанистичките 

Се брише. Олеснувањето и упростувањето 
на постапките за изработка и 
усвојување на урбанистичко-
плански документи (во 
понатамошниот текст: УПДи) се 
коси со наредната алинеја - 

http://digu.gov.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE
http://digu.gov.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE
http://digu.gov.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE
http://dzr.mk/Uploads/44_RU_Upravuvanje_gradezno_zemjiste_2018_KOMPLET_REDUCE.pdf
http://dzr.mk/Uploads/44_RU_Upravuvanje_gradezno_zemjiste_2018_KOMPLET_REDUCE.pdf
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планови и урбанистичките 
проекти 

зголемување на 
транспарентноста, 
инклузивноста, 
партиципативноста и 
стручноста во процесот на 
изработувањето, 
донесувањето, 
спроведувањето и следењето 
на спроведувањето на 
урбанистичките планови, и 
општо со целите на законот 
бидејќи очигледно повлекува 
исклучување на јавноста и 
елиминирање на дел од 
механизмите за партиципативна 
демократија. Со овој закон се 
елиминира СОВЖС, не е 
предвидена Стратетиска оцена 
за влијание на УПД врз 
културните вредности, СОВКВ и 
елиминирани се јавна расправа 
и јавна анкета при носење на 
ГУП, како и при усвојување УПД 
за подрачја и градби „од 
државно значење“. 
 

Член 2, Значења на поими и 
изрази 

По став 22, се додава нов став 23 
кој гласи: 
Климатски промени се промени 
на климата кои се разликуваат 
од природната варијабилност 
на климата за истиот 
временски период и кои 
директно или индиректно ѝ се 
припишуваат на човековата 
активност, при што се менува 
составот на атмосферата на 
целата земја.  
Актуелниот став 23, станува став 
24 итн. 

Законодавецот ќе аргументира 
дека на оваа дефиниција не ѝ е 
местото во ЗУП, но тезата е 
неточна. Сè пообемен е корпусот 
на докази за несоодветно 
регулирана урбанизација која на 
урбанизираните подрачја им ја 
намалува отпорноста на 
климатските промени. 
Дефиницијата е наменета за 
стручните лица кои ќе го 
консултираат овој закон, а кои 
ретко или воопшто не ги 
користат законите поврзани со 
заштита на животната средина и 
природата. 
 
Дефиницијата е особено 
потребна доколку се има во вид 
начелото за отпорни градови. 
Покрај дефиницијата со законот 
е задолжително да се 
допрецизира како истиот ќе 
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придонесе кон исполнување на 
обврските од Парискиот 
договор? Поконкретно, како овој 
закон кореспондира со 
обврските во однос на 
хиерархија на митигација 
(mitigation hierarchy), 
компензација на јаглерод 
(carbon offsetting), годишно 
намалување на емисијата на 
стакленички гасови, животниот 
циклус на зградите (од 
снабдување со материјали, 
видови материјали, екстракција 
на природни ресурси, користење 
на обновливи енергии, рушење 
на згради на крајот на животниот 
циклус итн.). Договорот од Париз 
се однесува и на одржување 
односно овозможување на 
поврзаноста на живеалиштата и 
климатските рефугиуми, во 
услови на очекувани климатски 
промени. 
 

Член 2, Значења на поими и 
изрази 

По став 30, се додава нов став 31 
кој гласи: 
Одржлив просторен развој e 
принцип на организација на 
просторот со кој се 
воспоставува рамнотежа меѓу 
развојните цели на 
човештвото и ефикасното 
управување со ресурсите така 
што се гарантира зачувување 
на природните ресурси и 
екосистемските услуги од кои 
зависат економијата и 
општеството, како за 
сегашните, така и за идните 
генерации. 
Актуелниот став 31, станува став 
32 итн. 
 

Дефиниција која сметаме дека е 
од суштинска важност да биде 
дел од законското решение. 
Носењето закони кои немаат 
визионерска компонента е 
речиси универзална практика во 
Македонија. Неопходно е во 
секој закон со кој се регулира 
област која може да претставува 
закана по природното и 
културното наследство, 
суштински да се вгради 
принципот на одржливост. 
 
Имајќи предвид несоборливи 
факти од долгогодишно 
студирање на стратешки 
економски пристапи е утврдено 
дека еколошката одржливост 
без исклучок повлекува 
долготрајна социјална и 
економска одржливост и 
стабилен и рамномерен раст. 
Гентрификацијата и 
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концентрирањето на капиталот и 
ресурсите кај поединци на штета 
на мнозинството од локалното 
население се главната причина 
за нерамномерен развој поради 
принудна економска миграција. 
Охрид има една од највисоките 
стапки на иселување на млади 
образовани луѓе кои би требало 
да се иднината на нашата земја, 
а не на некои други земји кои ги 
викаме развиени. 
 

Член 2, Значења на поими и 
изрази 

По став 40, се додава нов став 41 
кој гласи: 
Рамномерен просторен развој е 
искористување на развојниот 
потенцијал на дадено подрачје 
во склад со неговите природни и 
културни функции со што ќе се 
обезбеди економска и социјална 
кохезија. 
Актуелниот став 41, станува став 
42 итн. 

Дефиниција која сметаме дека е 
од суштинска важност да биде 
дел од законското решение. 
„Рамномерен просторен развој“ 
сам по себе не може да биде цел 
на урбанистичкото планирање, 
бидејќи предметниот простор е 
дел од животната средина, 
природата, во него можеби има 
недвижно културно наследство. 
Овие фактори мора да бидат 
земени предвид. Не секој 
простор може истоветно да се 
„развива/урбанизира“. 
 

Член 17 Урбанистички план за 
подрачја и градби од државно 
значење, став 6 

По зборовите мерки за 
заштита на недвижното 
културно наследство и други 
мерки за безбедно остварување 
на целите на планирањето се 
додаваат зборовите мерки за 
заштита на исклучителната 
универзална вредност (ИУВ) 
утврдена според 
Оперативните насоки на 
Центарот за светско 
наследство на УНЕСКО. 
 

Ова дополнување не се однесува 
само на охридскиот регион, туку 
и на сите можни локалитети кои 
во иднина би се впишале на 
Листата на светско наследство. 

II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, 
Дел 7, член 18 

По делот 6, член 17 се додава 
нов дел 7 Ограничувања, член 18 
кој гласи: 
 

1) Целосно е забрането 
градење во: 

А) Заштитен крајбрежен појас 
од 50 метри мерено од 

Дополнувањето е нужно во 
насока на усогласување на ова 
законско решение со постојната 
регулатива. Со оглед дека 
заштитените подрачја спаѓаат во 
категоријата „поздрачја и градби 
од државно значење“ 
предлагаме со законот да се 
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највисокиот водостој кај 
природните езера; 
Б) Зони на строга заштита 
 

2) Урбанизацијата во зона 
на одржливо 
користење во 
заштитени подрачја не 
смее да надмине 1% од 
вкупната површина на 
појасот 

 
Актуелниот дел 7, член 18 
станува дел 8, член 19 итн. 
 

дефинираат и подрачјата каде 
што градењето е целосно 
забрането (без оглед на тоа што 
истото е опфатено со други 
законски акти). Единствено на 
овој начин ќе се спречи судир 
меѓу различни закони кои имаат 
допирни точки. 

Дел 7 Документациона основа 
на урбанистичките планови 

По новиот дел 7, член 18 се 
додава нов дел 8 Стратегиска 
оцена за влијание врз 
животната средина и врз 
здравјето на луѓето, член 19 
кој гласи: (1)Стратегиска оцена 
за влијание врз животната 
средина и врз здравјето на 
луѓето се спроведува при 
донесување на генерален 
урбанистички план, 
урбанистички план за село, 
урбанистички план за вон 
населено место, локална и 
државна урбанистичко-планска 
документација и останати 
урбанистички проекти. 
(2)Донесувачот на 
урбанистичките планови и 
урбанистичко-планската 
документација од став (1) на 
овој член е должен по 
донесување на годишната 
програма од член 40 став (1) на 
овој закон, да донесе одлука за 
спроведување или одлука за 
неспроведување на 
стратегиска оцена за влијание 
врз животната средина и врз 
здравјето на луѓето, во која се 
образложени причините за 
спроведувањето односно 
неспроведувањето на 
оценката, на начин и постапка 

Никаде во овој закон не постојат 
контролни механизми, како што 
е Стратегиската оцена за 
влијание на урбанистичко-
планската документација врз 
животна средина - СОВЖС 
(регулирана со претходниот 
Закон за просторно и 
урбанистичко планирање), што е 
недозволиво. Токму СОВЖС е 
критичен документ кој години 
наназад во одредени случаи 
играше клучна улога како 
контролен механизам на кој 
било плански документ и со него 
се штитеше јавниот интерес, а со 
овој закон едноставно целосно 
се елиминира. Во предлог-
законот во повеќе одредби е 
наведено дека урбанистичките 
планови треба да имаат и 
предвидени мерки за заштита на 
природата и животната средина, 
сепак отсуствуваат јасни 
законски критериуми во однос 
на тоа кој и на кој начин ќе ги 
предвидува мерките за заштита 
на природата и животната 
средина, односно недвижното 
наследство. Вака како што е 
планирано, овие мерки ќе 
останат една формалност која ќе 
се провлекува во секој план без 
суштинска анализа и 
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пропишани со Законот за 
животната средина. (3) 
Одлуката за неспроведување 
на стратегиска оцена 
донесувачот е задолжен да ја 
објави на својата веб-страница  
во период од 30 дена (4)Доколку 
органот на државна управа 
надлежен за вршење на 
работите од областа на 
животната средина, во рок од 
осум дена од приемот на 
одлуката со која е одлучено да 
не се спроведува стратегиска 
оценка за влијание врз 
животната средина и врз 
здравјето на луѓето, 
формуларите и другите 
придружни документи 
утврдени со Законот за 
животната средина, не донесе 
решение со кое го задолжува 
донесувачот на 
урбанистичкиот план односно 
урбанистичко-планската 
документација да спроведе 
стартегиска оценка за 
влијание врз животната 
средина и врз здравјето на 
луѓето и доколку 
заинтересирани страни во 
периодот од 30 дена по 
објавувањето на одлуката не 
поднесат приговор до 
донесувачот на одлуката, не се 
спроведува стратегиска 
оценка. 

адресирање на специфичните 
потреби на секоја локација. 
Сметаме дека е потребно 
законот да ја даде и дефинира 
оваа рамка. 

Во насока токму на заштита 
на јавниот интерес бараме да се 
воведат овие чекори како 
задолжителни во донесувањето 
на сите урбанистички планови, а 
во случаите во кои плански се 
регулира подрачје во кое се 
наоѓа нематеријално и природно 
наследство под заштита 
(споменици на културата, 
споменични целини, историски 
градски јадра, национални 
паркови, природни резервати 
итн.) задолжително да се 
спроведе и Стратегиска оценка 
за влијанието на новата планска 
документација врз природното и 
културното наследство. Овие два 
документа е задолжително да 
бидат спремни за јавна расправа 
истовремено со планскиот 
документ. Обрнуваме внимание 
дека е нужно да се остави 
доволно време за квалитетна 
изработка на СОВЖС за што 
можеби ќе треба да се 
продолжат дел од 
административните рокови 
поврзани со постапката за 
усвојување на планските 
документи. 
Во овој контекст, сметаме дека 
во планските региони каде што 
има ваков вид наследство, 
комисијата за урбанизам на 
локалната самоуправа (која 
според Предлог-законот брои 5 
члена, исклучиво архитекти) 
задолжително мора да се 
дополни со членови експерти за 
заштита на природното и 
културното наследство, односно 
за Конвенцијата за светско 
наследство на УНЕСКО (1972), 
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како и со експерт од областа на 
социјалната заштита. 
 

Дел 7 Документациона основа 
на урбанистичките планови 

По новиот дел 8 Стратегиска 
оцена за влијание врз 
животната средина и врз 
здравјето на луѓето, член 19, 
се додава нов дел 9 
Стратегиска оцена за влијание 
врз културните вредности, 
член 20 кој гласи: 
(1)Стратегиска оцена за 
влијание врз културните 
вредности се спроведува при 
донесување на генерален 
урбанистички план, 
урбанистички план за село, 
урбанистички план за вон 
населено место, локална и 
државна урбанистичко-планска 
документација и останати 
урбанистички проекти, а 
особено за подрачја со 
нематеријално наследство под 
заштита (споменици на 
културата, споменични целини, 
историски градски јадра итн.). 
(2)Донесувачот на 
урбанистичките планови и 
урбанистичко-планската 
документација од став (1) на 
овој член е должен по 
донесување на годишната 
програма од член 40 став (1) на 
овој закон, да донесе одлука за 
спроведување или одлука за 
неспроведување на 
стратегиска оцена за влијание 
врз културните вредности, во 
која се образложени причините 
за спроведувањето односно 
неспроведувањето на 
оценката, на начин и постапка 
пропишани со Законот за 
животната средина. (3) 
Одлуката за неспроведување 
на стратегиска оцена 
донесувачот е задолжен да ја 
објави на својата веб-страница  

Ibid. 
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во период од 30 дена (4)Доколку 
органот на државна управа 
надлежен за вршење на 
работите од областа на 
културата, во рок од осум дена 
од приемот на одлуката со која 
е одлучено да не се спроведува 
стратегиска оценка за 
влијание врз културното 
наследство, формуларите и 
другите придружни документи 
утврдени со законот, не донесе 
решение со кое го задолжува 
донесувачот на 
урбанистичкиот план односно 
урбанистичко-планската 
документација да спроведе 
стартегиска оценка за 
влијание врз културното 
наследство и доколку 
заинтересирани страни во 
периодот од 30 дена по 
објавувањето на одлуката не 
поднесат приговор до 
донесувачот на одлуката, не се 
спроведува стратегиска 
оценка. 
Актуелните дел 7 и дел 8 од 
предлог-законот стануваат дел 
10 и дел 11, итн. 
 

Член 19, Структурна содржина 
на урбанистичките планови 

По став 1, алинеја 2, се додава 
нова алинеја 3: 
Стратегиска оцена за влијание 
на урбанистичко-планската 
документација врз животната 
средина. 
 
И нова алинеја 4: 
Стратегиска оцена за влијание 
на урбанистичко-планската 
документација врз културните 
вредности. 
 

Ibid. 

Член 21, Фази на изработка и 
донесување на урбанистички 
планови, став 2 

Зборовите во една фаза се 
заменуваат со зборовите во две 
фази. Зборовите како предлог 
план се бришат. 

Со оглед на сензитивноста на 
заштитените подрачја и ризикот 
од носење на несоодветни 
плански одлуки, а имајќи го 
предвид фактот што 
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урбанизацијата е препознаена 
како еден од најголемите 
фактори на загрозување на 
охридскиот регион (Центар за 
светско наследство на УНЕСКО, 
IUCN, многу научни трудови), 
бараме сите урбанистички 
планови за заштитените 
подрачја да мора да се носат во 
две фази, односно бараме 
елиминирање на можноста за 
донесување на било каква 
планска документација по 
скратена постапка. 
Задолжителни се две фази за да 
се гарантира спроведувањето на 
чл. 9 Цели и начела на 
урбанистичкото планирање. 
Зборот „може“ од став 4 од овој 
член нема никаква функција. 
Донесувачот на плановите мора 
да е обврзан да ги донесе овие 
плански документи во две фази 
со задолжително и суштинско 
вклучување на јавноста. 
 

Член 21, Фази на изработка и 
донесување на урбанистички 
планови, став 1 

Зборовите Генералниот 
урбанистички план и 
деталниот урбанистички план 
се заменуваат со зборовите сите 
урбанистичко-плански 
документи. 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 се бришат. 

Формулацијата „во случаите кога 
предмет на планирањето не е 
сложена и обемна измена и 
дополнување и не предизвикува 
значителни последици на 
поблиското опкружување, како и 
на целината на планскиот опфат“ 
е премногу субјективна и општа 
за да биде законска одредба. 
Вакви лабави формулации се 
особено опасни за закон за 
урбанистичко планирање со 
оглед на произволноста со која 
се толкуваат „заканите“ и 
нарачаните стратегиски оцени на 
влијанието врз животната 
средина, а во овој закон дури и 
тие како минимален контролен 
механизам се целосно 
исклучени. За заштитените 
подрачја задолжително се 
спроведува СОВЖС според 
Законот за животна средина и 
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неговите подзаконски акти, така 
што оваа одредба од Предлог-
законот директно се коси со 
правната регулатива која треба 
да ја гарантира заштитата на 
природата и животната средина. 
Дополнително, на жителите на 
селата и поруралните подрачја 
им е оневозможен соодветен 
пристап до правда, бидејќи 
процесите се скратени, а со тоа и 
нивната можност да влијаат врз 
одлуките кои ги засегаат на 
локално ниво. 
 

Член 23,  Важење на 
урбанистички планови и нивна 
суспензија, став 6 

По зборовите од членот 38 од 
овој закон, се додаваат 
зборовите и/или врз основа на 
проценка на Советот за 
управување со природното и 
културното наследство на 
охридскиот регион. 
 

 

Член 23,  Важење на 
урбанистички планови и нивна 
суспензија, став 8 

Се брише. Оваа одредба практично го  
поништува ставот 6 од истиот 
член, затоа што значи дека 
доколку надлежниот орган не 
започне постапка за донесување 
на нов урбанистички план или 
измени/дополни, планот каков 
што е, колку и да е спротивен на 
јавниот интерес, законите итн., 
останува во сила. 
 

Член 23,  Важење на 
урбанистички планови и нивна 
суспензија, став 9 

Зборовите суспендираниот 
урбанистички план, неговите 
делови или плански одредби 
продолжуваат да се 
спроведуваат, при што 
штетите што настанале од 
суспендирањето на планот 
како и од неотстранувањето 
на недостатоците на 
урбанистичкиот план од 
ставот (5) од овој член, ги сноси 
единицата на локалната 
самоуправа за урбанистичките 
планови од локално значење се 
заменуваат со зборовите се 

Штетна одредба која дозволува 
планови што имаат докажана и 
несомнена штета по јавниот 
интерес да продолжат да бидат 
во сила. 
Со нашиот предлог законското 
решение се зајакнува и се 
гарантира лична одговорност кај 
сите структури кои придонеле за 
усвојувањето на штетен плански 
документ и го спречува 
повторувањето на пропустите, 
намерни или ненамерни, во 
иднина. 
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активираат прекршочните 
одредби од членовите 88, 89 и 
90. 
 

Член 24, Правилник за 
урбанистичко планирање, став 4 

По зборовите од областа на 
уредување на просторот се 
додаваат зборовите по 
прибавено мислење од 
образовни и научни инситтуции 
кои работат на животна 
средина и климатски промени 

Неопходно е правилникот да се 
дополни со стандарди и 
нормативи кои се поврзани со 
климатските промени и истите 
да бидат изработени од стручни 
лица со докажани постигнувања 
во областа на животната средина 
и климатските промени. 
 

Член 26, Постапка за 
донесување на генерален 
урбанистички план, став 5 

Се брише точката по зборовите 
стручна расправа од членот 49 
на овој закон по што се додаваат 
зборовите и задолжителни 
јавна расправа и јавна анкета 
од членот 50 од овој закон 

Бараме, покрај стручна, да се 
организираат јавна расправа и 
анкета за генерален 
урбанистички план. Не смее да 
има редуцирање на 
механизмите за партиципативна 
демократија едно законско 
решение чијашто основна 
(декларативна) цел е да го 
гарантира токму тоа. 
 

Член 27, Постапка за 
донесување на детален 
урбанистички план, став 5 

Зборовите најмалку 15 работни 
дена се заменуваат со зборовите 
најмалку 30 работни дена 

Кратките административни 
рокови без исклучок резултираат 
со извонредно занемарлива 
вклученост на јавноста, т.е. јавни 
расправи на кои „никој не се 
појавил“, одржани pro forma, 
колку да се пополни извештај и 
следствено на тоа, урбанистички 
решенија на штета на јавниот 
интерес. 
 

Член 27, Постапка за 
донесување на детален 
урбанистички план, став 5 

По зборовите и други делови од 
градови што се од посебно 
значење, јавната анкета се 
додаваат зборовите трае 
најмалку 60 дена, а по што 
продолжуваат зборовите може 
да трае и до 90 дена 
 

Ibid. 

Член 28, Постапка за 
донесување на урбанистички 
план за село, став 4 

Зборовите најмалку 15 работни 
дена се заменуваат со зборовите 
најмалку 30 работни дена 
 

Ibid. 

Член 29, Постапка за 
донесување на урбанистички 

Зборовите најмалку 15 работни 
дена се заменуваат со зборовите 

Ibid. 
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план за вон населено место, 
став 4 
 

најмалку 30 работни дена 

Член 30, Постапка за 
донесување на урбанистички 
план за подрачја и градби од 
државно значење, став 5 

Се брише точката по зборовите 
стручна расправа од членот 49 
на овој закон по што се додаваат 
зборовите и задолжителни 
јавна расправа и јавна анкета 
од членот 50 од овој закон 

Усвојување на УПДи зад 
затворени врати со целосно 
исклучување на јавноста значи 
ширум отворена врата за 
злоупотреби. 
 
Инсистираме сите УПДи да 
подлежат на јавни расправи со 
соодветно редактирани 
податоци во случаите кога е 
неопходно да се заштитат 
одредени чувствителни 
информации. 
 

Член 31, Постапка за 
изменување и дополнување на 
урбанистички планови 

Ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 
 
Актуелниот став 5 станува став 2, 
итн. 

Недопустливо е овозможување 
скратена постапка за усвојување 
на измени/дополни на УПДи 
бидејќи врз основа на нашето 
долгогодишно искуство и 
следење на процесите, тоа е 
можност за бројни злоупотреби 
и штетни урбанистички 
решенија. 
 
Сите останати членови од 
законот каде што се прави 
поврзување со чл. 31, ставови 2, 
3 и 4, се усогласуваат соодветно. 
 

Член 38, Органи и тела 
надлежни за водење на 
постапката за изработување 
донесување на урбанистички 
планови – комисија за 
урбанизам, став 6 

Зборовите архитекти 
урбанисти, од кои тројца 
членови се носители на 
овластување за изработка на 
урбанистички планови, а двајца 
членови се со професионално 
искуство од областа на водење 
на постапки за изработување, 
донесување и спроведување на 
урбанистички планови се 
заменуваат со зборовите од кои 
двајца членови се архитекти 
урбанисти, носители на 
овластување за изработка на 
урбанистички планови, еден 
член е експерт за заштита на 
животната средина, еден член 

Доколку со законот навистина се 
цели да се обезбедат оптимални 
економски, социјални и 
еколошки политики за 
рамномерен просторен развој, 
тогаш водејќи се од 
интердисциплинарниот пристап 
во просторното планирање, 
комисијата треба да има 
најмалку еден претставник од 
областа на заштитата на 
животната средина и природата, 
особено во заштитените 
подрачја, како и еден 
претставник од областа на 
заштитата на недвижното 
културно наследство. Секако 
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е експерт за заштита на 
културно наследство и еден 
член е експерт за социјална 
заштита по што продолжуваат 
зборовите при што најмалку 
тројца членови треба да не се 
вработени во општинската 
администрација 

задолжително е да се воспостави 
практика во македонскиот 
институционален систем лица 
стручни во областа на 
социјалната заштита да бидат 
дел од комисиите за 
урбанистичко планирање имајќи 
ги предвид социоекономските 
последици од штетната 
урбанизација. 
 
Истото се однесува на 
Комисијата за урбанизам од 
став 9 и 11 од истиов член од 
Предлог – законот. 
 

Член 38, Органи и тела 
надлежни за водење на 
постапката за изработување 
донесување на урбанистички 
планови – комисија за 
урбанизам, став 9 
 

Ibid. Ibid. 

Член 38, Органи и тела 
надлежни за водење на 
постапката за изработување 
донесување на урбанистички 
планови – комисија за 
урбанизам, став 11 
 

Ibid. Ibid. 

Член 46, Партиципативно тело, 
став 1 

По зборовите општините, 
општините во град Скопје и 
градот Скопје се додава зборот 
задолжително. 
 
Зборовите на иницијатива на 
градоначалникот или на 
партиципиентите од ставот 
(3) на овој член се бришат. 

Од формулацијата на актуелниот 
член не е разбирливо дали 
формирањето на 
партиципативното тело е 
задолжително. Неопходно е на 
овој начин да се допрецизира 
како обврска, а не да се остави 
како можност. 

Член 46, Партиципативно тело По ставот 3, се додава нов став 4 
кој гласи Претставници од 
урбаните и месните заедници, 
претставници на невладините 
организации од различните 
сегменти на урбаниот живот, 
здруженија на граѓани и 
граѓански активисти од 
подрачјето на општината што 
ги претставуваат различните 
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групи на граѓани, како и граѓани 
што се стручни лица од 
областа на урбанистичкото 
планирање, заштита на 
животната средина и 
културните вредности, 
социјалната заштита и 
другите стручни области 
суштествени за планирањето 
и одржливиот развој на градот 
слободно се пријавуваат за 
членство во 
партиципативното тело на 
оглас кој стои објавен на веб-
страницата на општината во 
период од 30 дена. 
 
Актуелниот став 4, станува став 5 
итн. 
 

Член 46, Партиципативно тело, 
став 5 

По зборовите на планските 
решенија и политиките на 
просторен развој се става точка. 
Зборовите но мислењата на 
партиципативното тело не се 
составен дел од постапката за 
донесување на планот се 
заменуваат со зборовите 
Мислењата на 
партиципативното тело се 
составен дел од постапката за 
донесување на планот. 
Работата и состаноците на 
партиципативното тело се 
јавни. 

Отворањето на процесите за 

јавноста и овозможувањето таа 

да влијае на што е можно повеќе 

начини во процесот на носење 

одлуки значи исполнување на 

следните цели од законот: 

- јавност во постапката за 

изработување, донесување и 

спроведување на плановите 

- инклузивност и 

партиципативност во постапката 

за изработување, донесување и 

спроведување на плановите  

- зголемување на 

транспарентноста, 

инклузивноста, 

партиципативноста и стручноста 

во процесот на изработувањето, 

донесувањето, спроведувањето 

и следењето на спроведувањето 

на урбанистичките планови. 

 

Член 47, Податоци, 
информации и мислења од 
државните органи, институции, 
установи и правни лица кои 

По зборовите категориите на 
земјиште, начин на нивното 
користење, режим или 
постојни стварни товари се 

Свежата вода е еден од 
најскапоцените ресурси на Р. 
Македонија и како таков, 
неопходно е соодветно да се 
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вршат јавни надлежности, став 3 додаваат зборовите 
категориите на води, начин на 
нивно користење 

заштити од прекумерна 
експлоатација, загадување и 
секаква друга злоупотреба. 
Дополнително, водите не смее 
да се перципираат единствено 
како комодитет, бидејќи тие се 
живеалишта на извонредно 
голем број организми, дел од 
нив ретки и/или заштитени 
видови, а дел од нив ендемични 
за нашето подрачје и како такви 
се суштински за одржување на 
биодиверзитетот, односно за 
зачувување на квалитетот на 
екосистемите и се во директна 
корелација со капацитетот за 
вршење екосистемски услуги. 
 

Член 47, Податоци, 
информации и мислења од 
државните органи, институции, 
установи и правни лица кои 
вршат јавни надлежности, став 4 

Зборовите евентуалните идни 
штети, настанати поради 
недоставувањето на 
податоците и информациите 
или не одговарањето на 
барањето се на нивен товар се 
заменуваат со зборовите се 
активираат прекршочните 
одредби од чл. 88, 89 и 90 од овој 
закон. 
 

Бараме оваа одредба да се 
поврзе со прекршочните каде 
што се предвидени казни за 
службените лица кои 
постапуваат спротивно на 
законот. Инсистираме ова 
законско решение да обезбеди 
кристално јасна можност за 
гонење на службени лица кои го 
прекршиле законот. 

Член 49, Стручна расправа, став 
5 

Бројот 10 се заменува со бројот 
20 

Рокот за доставување на 
забелешки од 10 работни дена е 
прекраток за да се обезбеди 
квалитетно разгледување на 
материјалот и конципирање 
издржани решенија. 
 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 1 

По зборовите Во постапката за 
изработување на 
урбанистичките планови од 
членот 10 став (1) точки се 
додава 1, потоа продолжува 2, 3 
и 4 од овој закон 

Јавна расправа и анкета не смее 
да не се предвидени при 
постапката за усвојување на ГУП. 
Со таквата поставеност на 
законот се побива начелото за 
заштита на јавниот интерес. 
Недозволиво е јавноста да биде 
исклучена при постапката за 
усвојување на најважниот УПД 
кој се носи на локално ниво. 
 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 3 

По зборовите се објавува на веб-
страницата на општината се 

Добро познат факт е дека 
институциите ги злоупотребуваат 
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става запирка, по што се 
додаваат зборовите се објавува 
во најмалку еден дневен весник 
достапен на целата 
територија на Република 
Македонија и во неговото 
електронско издание, на 
локалната радио и ТВ-станица, 
се доставува до официјалните 
е-адреси на формални и 
неформални активистички 
групи што работат на 
дадената територија/област, 
по што продолжуваат зборовите 
и се огласува со печатени 
плакати и соопштенија во и 
околу подрачјето на планскиот 
опфат. 
 

законските одредби поврзани со 
објавувањето на информациите 
за јавната анкета и јавната 
презентација, па соопштенијата 
најчесто завршуваат во 
најзафрлениот агол од темните 
административни ходници. На 
овој начин само формално се 
„вклучува“ јавноста во целиот 
процес. 
Нашата забелешка е во насока на 
унапредување на законското 
решение со цел гарантирање на 
делотворно информирање на 
јавноста за процесот. 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета 

По ставот 3 се воведува нов став 
4 кој гласи: 
 
Јавната анкета трае најмалку 
30 работни дена, а за плански 
опфати со поголем број на 
жители и корисници на 
просторот, погуста и 
посложена структура, густо 
изградени и сложени 
централноградски подрачја, 
историски градски јадра, 
споменични целини и други 
делови од градови што се од 
посебно значење, јавната 
анкета трае најмалку 60 дена, 
а може да трае и до 90 дена. Со 
јавната анкета се спроведува и 
јавна презентација која се 
одржува најмалку еднаш во 
текот на траењето на 
јавната анкета. 
 
Актуелниот став 4, станува став 5 
итн. 
 

Јавноста не само што е 
неопходно да биде навремено 
известена за своето законско 
право да влијае врз процесот на 
носење одлуки кои ја засегаат на 
локално ниво, туку и од клучна 
важност е тој процес на 
граѓанско учество да биде 
логичен, да овозможи 
квалитетно вклучување на 
заинтересираната јавност со 
доволно простор и време за 
консултација со стручни лица и 
размена на аргументи. 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 5 

Зборовите во рамките на 
јавната анкета се заменуваат 
со зборовите на денот на 
отпочнување на процесот на 

Јавноста не само што е 
неопходно да биде навремено 
известена за своето законско 
право да влијае врз процесот на 
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јавната анкета носење одлуки кои ја засегаат на 
локално ниво, туку и од клучна 
важност е тој процес на 
граѓанско учество да биде 
логичен, да овозможи 
квалитетно вклучување на 
заинтересираната јавност со 
доволно простор и време за 
консултација со стручни лица и 
размена на аргументи. 
 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 5 

Зборовите членовите 27, 28 и 29 
од овој закон се заменуваат со 
зборовите членовите 26, 27, 28, 
29 и 30 од овој закон 

Измената е неопходна поради 
усогласување со предлог-
измените во конкретните 
членови поврзани со јавна 
расправа и јавна анкета. 
 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 7 

Зборовите извештај со 
образложение за прифатените 
и неприфатените забелешки за 
урбанистичкиот план се 
заменуваат со зборовите 
детален извештај кој ги 
содржи забелешките, како и 
концизно аргументираните 
образложенија за прифатените 
и неприфатените забелешки по 
што продолжуваат зборовите од 
страна на стручна комисија 
формирана од донесувачот на 
планот 

Неприфатливо е извештаите да 
се сведуваат на бирократска 
формалност без никаква 
содржина како што се 
практикуваше досега. 
 
Бараме со јасни и концизни 
формулации доследно да се 
пренесе суштината на секоја 
забелешка од граѓаните и 
останатите заинтересирани 
страни, како и соодветно да се 
аргументира нејзиното 
прифаќање или одбивање. 
 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 8 

Зборовите е составена од три 
члена се менуваат со зборовите 
е составена од четири односно 
пет члена 
 
По зборовите а кое е стручно од 
областа на урбанистичко 
планирање и архитектурата се 
додава запирка. 
Зборовите и еден стручен 
работник од областа на 
урбанистичкото планирање и 
архитектурата со 
овластување за изработување 
на урбанистички планови што 
не е вработен во единицата на 
локална самоуправа се 

Сосема е очекувано поголемиот 
дел од забелешките на јавноста 
со кои се изразува загриженост 
за последиците по животната 
средина, природата, човековото 
здравје, социјалниот статус итн. 
да бидат отфрлени од лица кои 
немаат допирни точки со овие 
два домена. 
 
Инсистираме на вака 
формулираното законско 
решение, бидејќи истото 
претставува уште еден гарант 
дека процесите на урбанизација 
нема да претставуваат закана за 
природните/културните 
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заменуваат со зборовите еден 
стручен работник од областа 
на заштита на животната 
средина и природата и еден 
стручен соработник од 
областа на социјалната 
заштита што не се вработени 
во единицата на локална 
самоуправа. Во случаите во кои 
плански се регулира подрачје во 
кое се наоѓа нематеријално 
наследство под заштита 
(споменици на културата, 
споменични целини, историски 
градски јадра итн.) во 
комисијата се вклучува и еден 
стручен соработник од 
областа на заштита на 
културното наследство што 
не е вработен во единицата на 
локална самоуправа 
 

вредности на дадено подрачје, 
како и дека урбанизацијата нема 
да предизвика или да 
интензивира социоекономско 
раслојување и социјална 
исклученост. 
 
Механизмите за спречување на 
штетната урбанизација мора да 
бидат присутни на секој чекор од 
процесот за со своето 
кумулативно влијание да може 
да придонесат за исход со кој се 
гарантира заштита на јавниот 
интерес. 

Член 50, Јавна презентација и 
јавна анкета, став 11 

Зборовите трае најмалку десет 
работни дена се заменуваат со 
зборовите трае најмалку 
дваесет работни дена 
 

 

Член 69, Одземање на лиценца 
и овластување, став 9 

Зборовите во рок од една година 
се заменуваат со зборовите во 
рок од пет години 
 
Зборовите за изработување и 
стручна ревизја на 
урбанистички планови, во рок 
од една година се заменуваат со 
зборовите за изработување и 
стручна ревизја на 
урбанистички планови, во рок 
од пет години 
 

Правните лица е задолжително 
да работат законски, особено 
кога последиците од нивната 
незаконска работа се на толку 
голема штета на јавниот интерес. 
Истовремено, една година е 
несразмерна казна за правно 
лице кое свесно го прекршило 
законот и (по нечија 
иницијатива) работело на штета 
на јавниот интерес.  

Член 72, Јавна установа за 
урбанизам 

Членот 72 се брише. Членот 73 
станува член 72 итн. 

Нема никаква оправданост за 
формирањето на оваа нова 
институција која ќе придонесе за 
обременување на и така 
прегломазниот државен апарат. 
Со нејзиното воведување 
законодавецот најавува дека 
нема механизми за доследно 
спроведување на законот со 
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постојните тела и органи. 
Дополнително, Агенцијата за 
просторно планирање веќе 
покрива дел од овие 
надлежности, бараме да се 
искористат тие капацитети, а ако 
нема доволно вработени, да се 
ангажираат. 
 

Член 78, став 3 
 

Зборовите минимум пет години 
се заменуваат со зборовите 
минимум петнаесет години 
 
Зборовите минимум три години 
работно искуство на раководно 
место се заменуваат со 
зборовите минимум седум 
години работно искуство на 
раководно место 

Недопустливо е на чело на 
институција со толкава 
одговорност да застане лице со 
работен стаж од само 5 години 
или со само 3 години искуство на 
раководна позиција. 
Доколку намерата на оваа влада 
е професионализација и 
департизација на институциите 
инсистираме критериумите за 
назначување лица на раководни 
позиции да бидат високи за да 
може да се гарантира нивната 
стручност и професионалниот 
интегритет, а со тоа и 
исполнувањето на целите од 
законските решенија. 
 

Член 85, Решение на 
инспекторот, став 6 

По зборовите прекршочна 
пријава до надлежните органи 
се додаваат зборовите во 
спротивно се активираат 
прекршочните одредби од чл. 
88, 89 и 90 од овој закон. 

При нашата работа на терен 
константно се соочуваме со 
ситуации во кои инспекторите 
или не постапуваат воопшто или 
и кога постапуваат во изделени 
случаи донесуваат решенија 
спротивни на фактичката 
ситуација и спротивни на 
законите. Затоа, неопходно е, 
иако е тоа уредено со други 
закони, матичниот закон во 
областа на градежништвото 
изричито да го уредува ова. 
 

Член 89, Прекршоци на 
службени и одговорни лица во 
правните лица донесувачи на 
урбанистички планови, став 1 

Зборовите 1.000 евра се 
заменуваат со зборовите 3.000 
евра 

Предложеното решение од 1.000 
евра глоба е неразумно ниска 
казна имајќи го предвид 
исклучително високиот степен на 
корупција во македонските 
институции, како и висината на 
злоупотребени финансии во 
матни зделки. Бараме најмалку 
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трикратно зголемување на 
глобите во овој член со цел 
висината на таа сума да 
соодветствува (барем во извесен 
степен) со сериозноста на 
делото. 
 

Член 89, Прекршоци на 
службени и одговорни лица во 
правните лица донесувачи на 
урбанистички планови, став 3 
 

Зборовите 300 евра се 
заменуваат со зборовите 1.000 
евра 

Ibid. 

Член 89, Прекршоци на 
службени и одговорни лица во 
правните лица донесувачи на 
урбанистички планови, став 4 

Зборовите 300 евра се 
заменуваат со зборовите 2.000 
евра 

Одговорните лица ја имаат 
најголемата моќ, следствено на 
тоа нужно е да ја сносат и 
најголемата одговорност. 
Инсистираме на глоба од 2.000 
евра, која ја сметаме за 
минимум во случаи на 
злоупотреба на 
функцијата/службената положба 
со последици какви што се 
предизвикуваат од урбанистичко 
планирање на штета на јавниот 
интерес. 
 

Член 90, Прекршоци на 
одговорни лица на други 
субјекти, став 1 

Зборовите 500 до 2.000 евра се 
заменуваат со зборовите 1.000 
до 5.000 евра 
 

Ibid. 

Член 90, Прекршоци на 
одговорни лица на други 
субјекти, став 1 

Зборовите 53 и 54 се заменуваат 
со зборовите 53, 54, 85 и 86 

Ако целта е законско решение 
што ќе биде лесно спроведливо 
со јасни механизми за 
санкционирање, нужно е 
членовите 85 и 86 да бидат дел 
од овој став. 
 

Член 90, Прекршоци на 
одговорни лица на други 
субјекти, став 2 

Зборовите 200 евра се 
заменуваат со зборовите 2.000 
евра 

Предложеното решение од 200 
евра глоба е неразумно ниска 
казна имајќи го предвид 
исклучително високиот степен на 
корупција во македонските 
институции, како и висината на 
злоупотребени финансии во 
матни зделки. Бараме 
зголемување на глобите со цел 
висината на глобата да 
соодветствува (барем во извесен 
степен) со сериозноста на 
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делото. 
 

Член 105, Преодни и завршни 
одредби, став 2 

Зборовите во скратена 
постапка во една фаза како 
предлог план согласно член 21 
од овој закон се заменуваат со 
зборовите во редовна постапка 
во две фази. 

Сметаме дека со оваа одредба 
се елиминира партиципативната 
демократија и се нарушува 
правната сигурност. Во никој 
случај оваа постапка не смее да 
биде скратена од проста 
причина што дел од планските 
документи кои се донеле по 
усвојувањето на ЗПУП (Сл. 
Весник на РМ бр. 163/13) се 
противзаконски, што ќе значи 
дека со исклучена јавност постои 
огромна веројатност да останат 
на штета на јавниот интерес. 
Задолжително е сите плански 
документи, а особено планските 
документи од овој член, да се 
носат исклучиво во две фази. 
 

ЧЛЕН ОД ПРЕДЛОГ-ЗУП ЗАБЕЛЕШКА 

Член 9, Цели и начела на урбанистичкото 
планирање, алинеја 6, Сочувување на квалитетот 
и унапредување на животната средина и 
природата 

Кои одредби конкретно ја гарантираат заштитата и 
унапредувањето на природата, односно заштитата 
на недвижното наследство? Како овој закон ќе 
придонесе кон рамномерен и еколошки одржлив 
просторен развој во Охридскиот регион, кој токму 
поради несоодветно урбано планирање, 
неконтролирана урбанизација и нелегално 
градење, Центарот за светско наследство при 
УНЕСКО предложи да биде ставен на листата на 
Светско наследство во опасност (Баку, 2019)? 
 

Член 20, Надлежни органи за донесување на 
урбанистички планови 

Кој орган и во каква постапка го донесува општиот 
акт? Зошто надлежниот орган за донесување на тој 
плански документ не се спомнува никаде иако 
општиот акт фигурира како плански документ во 
овој закон? 
 

Член 23,  Важење на урбанистички планови и 
нивна суспензија, став 1 

Урбанистичкиот план е на сила до донесување на 
нов урбанистички план. 
Треба да се појасни, ова не може да се однесува на 
суспендиран урбанистички план токму поради 
причините за можна суспензија и се коси со став 6. 
 

Член 23,  Важење на урбанистички планови и 
нивна суспензија, став 4 

Доколку при спроведувањето на постапката од 
став (3) од овој член произлезат и неопходни 
измени во планското решение, тогаш 
донесувачот на планот е должен да отпочне 
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постапка за донесување на нов урбанистички 
план по скратена постапка од член 21 од овој 
закон. 
Урбанистичкиот план не е предвидено да се носи 
по скратена постапка (Член 21) и воведувањето 
исклучоци само ќе го наголеми ризикот од 
донесување на нов несоодветен и штетен план. 
 

Член 23,  Важење на урбанистички планови и 
нивна суспензија, став 5 

Урбанистички план од член 10 став (1) точки 1, 2, 
3 и 4, негов дел или планска одредба може да 
биде суспендирана од применување од страна на 
донесувачот на планот, поради докажана и 
несомнена штета по јавниот интерес што е 
воочена во текот на спроведувањето на планот, 
која би се зголемувала со неговото спроведување, 
а произлегува од нивната спротивставеност со 
законот и прописите донесени врз основа на 
него, поради нивната неусогласеност со планови 
од повисоко ниво или поради плански решенија 
чиишто штетни последици по јавниот интерес 
не биле воочени во постапката за нивно 
донесување. 
- Дали можноста за суспензија на урбанистички 
план, односно суспензија на негово спроведување 
која што е предвидена во чл. 23 од предлог 
законот ќе биде применлива над урбанистички 
планови донесени согласно претходните закони за 
урбанистичко планирање, или ќе се однесува само 
на урбанистичките планови донесени согласно 
предлог законов? 
- Ако да, дали ќе може да биде суспендиран од 
примена општ акт имајќи предвид дека 
суспензијата се однесува само на планови 
наведени во чл. 10 од предлог-законот, каде што 
општ акт не е наведен? 
- Понатаму, дали и на кој начин би се спровела 
суспензија на план врз основа на кој веќе се 
донесени решенија за локациски услови и се 
издале одобренија за градба иако тие 
урбанистички планови е неспорно дека 
предизвикуваат докажана и несомнена штета по 
јавниот интерес, не се усогласени со повисоките 
планови или со нормативите за урбанистичко 
планирање? 
- Дали суспензија од спроведување на 
урбанистички план ќе значи и рушење на градба 
која е изградена врз основа на истиот? Кој ќе ја 
сноси штетата во овој случај? 

 


