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О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО 
"СКОПСКО ПОЛЕ" 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Водостопанство "Скопско 
Поле" Водостопанството "Скопско Поле" ќе работи 
под фирма: Водостопанство "Скопско Поле" Скопје. 

Скратен назив на фирмата е: ВС"Скопско Поле"- 
Скопје. 

Седиштето на Водостопанството "Скопско Поле" ќе 
биде во Скопје, ул. "Даме Груев" блок 2 локал 5. 

 
Член 2 

Водостопанство "Скопско Поле" се основа заради 
користење, функционирање, одржување и контрола на 
системите на подрачјето на дејствување, одводнување 
на земјиштето, снабдување со вода за наводнување на 
земјоделско земјиште, одржување на водостопанските 
објекти и постројки за заштита од поплави, регулација 
на реки и заштита на земјиштето од ерозија. 
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Член 3 
Подрачјето на дејствување на Водостопанство 

"Скопско Поле" е географското подрачје кое опфаќа 
површини и корисници од општините во градот Скоп-
је: Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Са-
рај и општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Пе-
тровец,  Сопиште и Студеничани, а на кои се врши  од-
воднување со ХМС за одводнување "Скопско Поле" со 
подсистемите: "Горна зона" и "Долна зона"; Ободен ка-
нал; Пумпна станица "Таор"; Пумпна станица "Белви" 
и снабдување со вода на површини опфатени со малите 
системи за наводнување: "Рашче-Влае", "Врело", "Ши-
шево-Грчец", "Ново Село", "Бардовци-Злокуќани", 
"Орман-Вучидол", "Драчево-Батинци", како и малата 
брана "Бучинци", со мини системот за наводнување,  
како и Ободниот насип "Маџари-Таор". 

 
Член 4 

Одборот на корисници на вода (во натамошниот 
текст: Одбор) на Водостопанство "Скопско Поле" се 
состои од 11 членови, чија застапеност е според наме-
ната за користење на водата и регионите опфатени со 
подрачјето на делување на Водостопанство "Скопско 
Поле" и тоа: 

- 1 место за претставник од регионот на општините 
Сарај и Ѓорче Петров; 

- 2 места за претставници од регионот на општина-
та Карпош; 

- 4 места за претставници од регионот на општини-
те Гази Баба и Арачиново; 

- 3 места за претставници од регионот на општини-
те Петровец и Илинден; 
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- 1 место за претставник од регионот на општините 
Кисела вода и Сопиште. 

Застапеноста меѓу 11-те членови на Одборот, спо-
ред намената за користење на услугите од одводнување 
и наводнување е : 

- 5 места за членови на Одборот од големите корис-
ници на услугите на одводнување (АД за аеродромски 
услуги "Македонија" - Скопје, ЈП"Македонија пат" - 
Скопје; ЈП"Македонски железници" - Скопје, Мини-
стерство за одбрана и КПД"Идризово" - Скопје); 

- 6 места за членови на Одборот од водните заедни-
ци и индивидуалните корисници на услугите за навод-
нување и одводнување.   

Член 5 
За членови на првиот состав на Одборот на Водо-

стопанство "Скопско Поле",  се именуваат: 
1. Бесим Бајрами – општина Сарај, Ѓорче Петров 
2. Крсте  Вељановски – општина Карпош 
3. Боро Николиќ – општина Карпош              
4. Милан Велинов - општина Гази Баба              
5. Исмет Лимани - општина Гази Баба              
6. Ирфан Аземов – општина Арачиново 
7. Авди Алији - општина Арачиново  
8. Емилија Петковска – општина Петровец 
9. Миле Шапкалиевски - општина Петровец  
10. Борче Стојчевски – општина Илинден 
11. Драги Мишевски - општина Кисела Вода. 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство "Скопско Поле". се именува Борче 
Стојчевски – општина Илинден. 

 
Член 6 

Именувањето на членовите на првиот состав на Од-
борот на Водостопанство "Скопско Поле" се врши за 
период од 3 (три) години. 

Датумот на распишување на првите редовни избори 
за членови на Одборот на корисници на вода на "Водо-
стопанство "Скопско Поле" е 15.09.2009 година.  

Член 7 
Основните средства на Водостопанство "Скопско 

Поле" се основните средства потребни за обавување на 
дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука од ОП Во-
достопанство "Вардар" - Скопје, во ликвидација. 

 
Член 8 

Водостопанство "Скопско Поле"  својата организа-
ција и работа ќе ја уреди со статут.  

Статутот на Водостопанство " Скопско Поле ", Од-
борот на корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и 
ќе го достави до Владата на Република Македонија за 
одобрување.                

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр.19-2803/1                      Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1210. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање на стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР  

Член 1 
На досегашниот корисник Министерство за правда 

му престанува правото на користење на недвижна 
ствар – земјиште со површина од 330м2 на кое е изгра-

ден здравствен објект во состав на ЈЗУ Здравствен дом 
„Скопје“ - Скопје, број на катастарска парцела КП 
бр.1643 од КО Средно Коњаре. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на 
трајно користење на Министерството за здравство, ЈЗУ 
Здравствен дом „Скопје“ – Скопје, без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од став 1 
ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и ЈЗУ 
Здравствен дом „Скопје“ – Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.19-3030/1                       Претседател на Владата 

23 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1211. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“,  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното зем-

јиште во сопственост на Република Македонија од Зем-
јоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица во 
К.О. Струмица, КП бр. 6608/1 во површина од 182868 
м2 опишана во Имотен лист бр.13880. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2774/1                     Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1212. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС ВО 2005 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Годишниот извештај за ра-
ботењето на ЈПВ „Лисиче“ – Велес во 2005 година 
бр.02-94/5 и 02-94/3 од 27.02.2006 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 27.02.2006 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 19-1521/1                        Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1213. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС ВО 2006 

ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност  на Програмата за работа на ЈПВ „Лисиче“ – Ве-
лес во 2006 година бр.02-91/4 од 27.02.2006 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 27.02.2006 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 19-1521/2                       Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1214. 
Врз основа на член 56 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 
40/04 и 113/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л УК А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИ-
РАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТВО  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ  ФОНДОВИ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката утврдување на висината на надоме-
стоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување од 
друштво за управување со пензиски  фондови, бр.02-
618/9 од 22.06.2006 година, донесена од Управниот од-
бор на Агенцијата  за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување, на седницата, одржана 
на 24.03.2006 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-2181/1                      Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1215. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за вработување на ин-
валидни лица („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 113/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ 
ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ-
ТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ НА АКЦИЈАТА „ЈАС ГО  

САКАМ МОЈОТ ГРАД“ 
 
1. Се пренаменуваат средства во висина од 6.000.000,00 

денари, за финансирање на активностите во градот Скопје 
на акцијата „Јас го сакам мојот град“ за работно ангажира-
ње на 1000 лица од евиденцијата на невработени лица во 
Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

2. Средствата од членот 1 на оваа одлука се обезбе-
дуваат од потсметката од Посебниот фонд и ќе се кори-
стат за исплата на плати на лицата кои ќе бидат анга-
жирани во извршувањето на јавните работи на акцијата 
„Јас го сакам мојот град“. 

3. Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, во соработка со Министерството за труд и со-
цијална политика да ја спроведат оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-2191/1                      Претседател на Владата 
19 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1216. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

1. Лиценца за постојано приредување на посебни 
игри на  среќа во автомат клуб, се издава на Трговско-
то друштво „Хронометар“-Робев и други ДОО. екс-
порт-импорт Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот, што се наоѓа на 
ул.„Ужичка Република“ бр.43 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија  што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија  да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати нај-
доцна до 30-ти јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија  што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата  ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии  и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од 
точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
     Бр. 19-2886/1                 Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1217. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА  СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. „БОРИС КИДРИЧ“ БР.5 ВО БИТОЛА  

1. Во Лиценцата  под бр.19-4231/1 од 29.11.2005 го-
дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „15“ се заменува со бројот „14“, а зборовите „и 
1 електронски рулет“ се заменуваат со зборовите „и 1 
автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да 
учествуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-2883/1                      Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1218. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, одобри 
 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР.23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА   

УЛ. „НИКО НЕСТОР“ БР.18 ВО СТРУГА 
 
1. Во Лиценцата  под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „30“ се заменува со бројот „20“, а по  зборот 
„среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите „и 1 
автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да 
учествуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување и дополнување на Лиценца се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-2884/1                      Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1219. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-2764/1 ОД 21.07.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА  
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БР.3/5 ВО СКОПЈЕ  

1. Во Лиценцата  под бр.19-2764/1 од 21.07.2005 го-
дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 

посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 
бројот „16“ се заменува со бројот „14“, а зборовите 1 
електронски рулет се заменуваат со зборовите „авто-
мат за игри на среќа на кој истовремено можат да учес-
твуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување  на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-2885/1                      Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1220. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-2763/1 ОД 21.07.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕ-
ЌА ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОЃА НА  

УЛ. „БЛАГОЈ ТОСКА“ БР.212 ВО ТЕТОВО  
1. Во Лиценцата под бр.19-2763/1 од 21.07.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „21“ се заменува со бројот „16“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2887/1                       Претседател на Владата 

23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1221. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.06.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-4100/1 ОД 18.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА  
УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ БР.15 ВО СКОПЈЕ  

1. Во Лиценцата под бр.19-4100/1 од 18.11.2005 го-
дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „15“ се заменува со бројот „14“,. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-2891/1                      Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1222. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 4 од Законот за 

медијација ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 60/06), министерот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ И 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА МЕДИЈАТОР  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува Програмата за 

обука на медијатори и Образецот за завршена обука за 
медијатор. 
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Член 2 
Програмата за обука на медијатори се состои од 

Програма за почетна обука на медијатори и Програма 
за напредна обука на медијатори, која е дадена во При-
лог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

За завршената обука за медијатори се издава серти-
фикат според Образец кој е даден во Прилог бр. 2 и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 07-2166/2            Министер за правда, 

16 јуни 2006 година   Мери Младеновска-Ѓорѓиевска,с.р. 
   Скопје  

Прилог бр. 1 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ 

 
А. ПРОГРАМА ЗА ПОЧЕТНА  
     ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ 
 
Почетната обука за метијатори трае пет дена, со 

вкупно 40 часа. 
 
Првиот ден од обуката опфаќа: 
1. Алтернативно решавање на спорови – концепт и 

видови. 
2. Концептот на медијацијата и нејзиниот истори-

ски развој: 
2.1. Општ вовед (услови за обуката) 
2.2. Концептот: медијација 
- законски решенија и алтернативно решавање спо-

рови; 
- различни перспективи: (над страните/меѓу страните); 
- интерес, права или моќ. 
3. Компаративни законски решенија и решенија од 

Законот за медијација: 
3.1. Принципи на медијација и општ преглед на 

процесот на медијација: медијациски циклус. 
4. Основни принципи на медијацијата и карактери-

стиките на постапката. 
4.1. Демонстрација (прием на предметот: спогодба 

за водење на постапка на медијација, главни елементи):  
- доброволност; 
- доверливост; 
- неутралност (независност и без заземање стра-

ни/вклученост во интерес на двете страни). 
5. Етички прашања во медијацијата - судир на инте-

реси, принцип на доверливост. 
5.1. Личноста на медијаторот; 
5.2. Слични конфликти; 
5.3. Основни способности и квалитети на медијаторот; 
5.4. Етика. 
6. Постапката на медијација се одвива во следните 

фази: 
 
ПРВА ФАЗА:  
1. ПРИЕМ НА ПРЕДМЕТОТ 
1.1. Воведен збор на медијаторот (воведување на 

страните во постапката и објаснување на процесот на 
медијација); 

1.2. Правилата на постапката и правилата за одне-
сување; 

1.3. Учесници во постапката за медијација; 
1.4. Подготвеност за медијација. 
Методот на изведба на обуката: кратки предавања, 

воведни и групни дискусии и вежби. 

Вториот и третиот ден од обуката ја опфаќа по-
стапката за медијација, вклучувајќи комуникациски ве-
штини, активно слушање и целта на комуникацијата. 

 
ВТОРА ФАЗА:  
2. ИСТРАЖУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА 
2.1. Вештини: 
- спротивставените верзии на страните; 
- прибирање информации; 
- утврдување на проблемите, мотивите и интереси-

те на страните; 
- повторно воспоставување на ефикасна комуника-

ција; 
- справување со емоции; 
- основно прашање: "што навистина е влогот"?; 
- "спасителниот триаголник" (трансакциона анализа); 
- поставување прашања, парафразирање и други ме-

дијациски вештини; 
- подготвување на страните за преговори. 
 
Предавачот ја задолжува групата со практични веж-

би, на тој начин што членовите на групата ги играат 
улогите на медијатор и страна во постапката. 

 
Четвртиот ден од обуката опфаќа преговори:  
 
ТРЕТА ФАЗА:  
3. ПРЕГОВАРАЊЕ 
3.1. Вештина за олеснување на преговорите на стра-

ните; 
3.2. Вештина за создавање опции за постигнување 

спогодба без наметнување конкретно решение; 
3.3. Вештина за справување со безизлезни ситуа-

ции; 
3.4. Вештина за справување со постапки за прави-

чен исход; 
3.5. Вештина за создавање предлози за спогодба, 

без наметнување на готова спогодба. 
Вештините од членот 5 се стекнуваат преку теорет-

ското предавање за секоја од вештините. 
Предавачот ја задолжува групата со практични за-

дачи, на тој начин што членовите на групата ги играат 
улогите на медијатор и страна во постапката. 

 
Петтиот ден од обуката опфаќа завршување на по-

стапката за медијација: 
 
ЧЕТВРТА ФАЗА:  
4. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА  
МЕДИЈАЦИЈА 
4.1. Стекнување на вештина за составување на спо-

годба и изјава за завршување на постапката за медија-
ција и информирање за правното дејство на постигната 
спогодба. 

 
Б.  ПРОГРАМА ЗА НАПРЕДНА   
      ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ 
Напредната обука опфаќа освежување (потсетува-

ње) на вештината за медијација, нагласување на клуч-
ните квалитети на медијатор и справување со тешкотии 
и препреки во текот на процесот на медијација. 

Обуката трае два дена, со вкупно 16 часа обука. 
 
Првиот ден од обуката опфаќа: 
1. УТРИНСКА СЕСИЈА 
1.1. Вовед и запознавање со медијација; 
1.2. Проверка на четири фази на процесот на меди-

јација; 
1.3. Разработка на клучни вештини на медијаторот 

(поставување прашања, преобликување, преформули-
рање), вежби, играње на улоги од страна на обучувачи-
те, реакции на кандидатите со поставување прашања и 
преобликување на одговорите, а тренерите ќе воведат 
шема на поставување прашања. 
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2. ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА 
2.1. Фокусирање на пречките во текот на процесот; 
I ДЕЛ: Генерални пречки, листа и вежби (поделба 

на помали групи во зависност од специјализацијата на 
медијаторите од одреени спорни односи), проблеми во 
фазата на започнување на медијацијата. 

II ДЕЛ: Специфичноста во секоја од подгрупите, 
општи забелешки. 

2.2. Вежби за пречките и тешкотиите, играња на 
улоги за фазата на започнување на медијацијата. 

2.3. Одделни средби на медијаторот со страните, 
предности и недостатоци, можни процедури. Воведува-
ње на групна расправа. 

2.4. Вежби за воочените пречки и комуникација. 
 
Вториот ден обуката опфаќа: 
4. УТРИНСКА СЕСИЈА 
(Генерален состанок) 
4.1. Преглед на недостатоците во текот на фазата на 

преговори на процесот на медијација. 
- генерални прашања, следени со вежби. 
4.2. Фокусирање на пречките во текот на фазата на 

преговори во процесот на медијација. 
- специфични пречки во секоја од трите подварија-

били прегледи и генерални забелешки. 
 
5. ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА 
(Почеток на работа во подгрупи) 
5.1. Вежби за утврдени пречки од фаза на прегово-

ри. 
5.2. Генерален состанок - собирање на резултати, 

остварување и точки на интерес од обуката за сите 
учесници, поделени во генерална дискусија и одделни 
работилници, устен дел. 

5.3. Пишани евалуации за обуката. 
5.4. Заклучоци и затворање на обуката. 
 
 
 

Прилог бр. 2 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
Врз основа на член 11 став 1 точка 4, а во врска со 

член 36 став 2 од Законот за медијација ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 60/2006), се издава 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

за  завршена 
 

обука за медијатор 
 

 
_______________________________________________ 

 
(име и презиме) 

 
 

МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА, 
______________________    
______________________ 
(место и датум на одржување на обуката) 

 
(М.П.) 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1223. 
Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), министерот за труд и социјална политика 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНА-
ТА НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА 

ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за определување на висината на 

правото на еднократна парична помош („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 2/2003, 57/2003, 23/2005, 105/2005, 
56/2006 и 71/2006) во членот 2, став 1, алинејата 1, збо-
ровите: „како и“ се бришат, а по зборовите: „во 2001-ва 
година“ точката и запирка се бришат и се додаваат збо-
ровите: „и друго;“. 

Во алинејата 2, по зборовите: „установа за социјал-
на заштита“ запирката се заменува со точка и запирка, 
а зборовите: „како и за задоволување на потребите на 
лице или семејство кое се нашло во положба на соција-
лен ризик, поради тоа што на член на семејството кој 
има над 25 години работен стаж, му престанал работ-
ниот однос по основа на стечај, а семејството има вкуп-
ни месечни приходи до 65% од просечната месечна не-
то плата по работник во Република Македонија оства-
рена во последните три месеци, се до негово повторно 
вработување или промена во материјалната состојба на 
семејството;“ се бришат. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 10-6024/1                      Министер, 
22 јуни 2006 година                Стевчо Јакимовски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1224. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТА-

ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за 
рехабилитација на деца и младинци-Скопје број 02-
458/6, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 02.06.2006 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 10-5812/3       Министер,  
20 јуни 2006 година                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
         Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1225. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање ("Службен весник на 
РМ" бр. 51/05) министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА, РАЗМЕР И НАЧИН 
НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИТЕ ПЛАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува поблиската содржи-

на, размер и начин на графичка обработка на урбани-
стичките планови.  

 
СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

Член 2 
Урбанистичките планови се состојат од: 
1. Документациона основа во која се систематизи-

рани податоци за постојната состојба во рамки на план-
скиот опфат, анализа на можностите за просторен раз-
вој и програмските проекции за подрачјето на плански-
от опфат, и  

2. Планската документација во која се презенти-
рани планските решенија и дефинирани сите плански 
одредби потребни за донесување и спроведување на 
планот.  

 
Член 3 

Документационата основа на урбанистичкиот 
план содржи: 

1. Географско и геодетско одредување на подрачје-
то на планскиот опфат со опис на неговите граници и 
површина; 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на по-
драчјето на планскиот опфат и неговата околина; 

3. Податоци за природните чинители кои можат да 
влијаат на развојот на територијата во рамки на план-
скиот опфат, на планските решенија и на нивното спро-
ведување: географски, геолошки, геомеханички, сеиз-
мички,климатолошки, хидрографски, хидролошки по-
датоци, како и аспекти на природните ресурси, богат-
ства, заштитени екосистеми, појави и др.; 

4. Податоци за создадените вредности и чинители 
кои ја синтетизираат состојбата на животот на човекот и 
начинот на употреба на земјиштето во рамките на план-
скиот опфат: културно – историски, демографски, еко-
номски, стопански, сообраќајни, законодавно-админи-
стративни, здравствено-социјални и други чинители; 

5. Инвентаризација и снимање на изградениот гра-
дежен фонд и вкупната физичка супраструктура; 

6. Инвентаризација и снимање на постојни споме-
нички целини, градби од културно – историско значе-
ње и културни предели (заштитно-конзерваторски ос-
нови); 

7. Инвентаризација и снимање на изградената кому-
нална инфраструктура: електричните, канализациски-
те, водоводните, поштенските, гасоводните, топловод-
ните, телефонските и другите водови и објекти; 

8. Инвертаризација и снимка на бесправно изграде-
ните градби и нивно обележување во ажурираните гео-
детски подлоги; 

9. Анализа на степен на реализација на важечкиот 
урбанистички план, со анализа на проблеми во функ-
ционирањето и просторниот развој на подрачјето во 
рамките на планскиот опфат,  

10. Анализа на можностите за просторен развој со 
програмска проекција за видот, просторната локација, 
темпото и обемот на мерките и содржините на про-
сторниот развој. 

11. Извод од план од повисоко ниво, кој ги содржи 
сите плански одредби во планот од повисоко ниво што 

се однесуваат на планскиот опфат на предметниот ур-
банистички план, приложени на графички, текстуален 
и нумерички начин презентирани во идентична форма 
и размер како во планот од повисоко ниво; 

12. Други прилози кои презентираат податоци реле-
вантни за постојната состојба на подрачјето во план-
скиот опфат. 

 
Член 4 

1) Документационата основа на урбанистичкиот 
план содржи: текстуален, графички и нумерички дел во 
кои се презентирани податоците од член 3 од овој Пра-
вилник.  

2) Податоците од член 3 од овој Правилник во до-
кументационата основа на планот се систематизирани 
по територијални единици (урбани и месни заедници), 
како и по единици на градежното земјиште односно ур-
банистички единици за планирање (плански опфати на 
детални урбанистички планови, четврти, блокови, гра-
дежни парцели) на начин кој се совпаѓа со системати-
зацијата на податоците во урбанистичкиот план. 

 
Член 5 

1) Планската документација на урбанистичкиот 
план содржи: текстуален, графички и нумерички дел. 

2) Одредбите и податоците од текстуалниот, нуме-
ричкиот и графичкиот дел на урбанистичкиот план мо-
раат меѓу себе да се потврдуваат или надополнуваат 
според принципот на непротивречност. 

3) Некои одредби од урбанистичкиот план можат 
меѓусебно да бидат во обврзувачка корелација или да 
се условуваат. Условените одредби нагласено се дефи-
нираат и се обележуваат за да се разликуваат од неус-
ловените одредби. 

4) Текстуалниот дел содржи: 
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот 

опфат (топоним или опис) и плански период; 
2. Географска и геодетска местоположба на план-

скиот опфат со прецизен опис на неговата граница по 
границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, 
оски на улици или други експлицитни линеарни симбо-
ли на геодетската подлога; 

3. Текстуални одредби од изводот од план од пови-
соко ниво кои се однесуваат на подрачјето на плански-
от зафат и претставуваат услови за планирање на про-
сторот; 

4. Планска програма која произлегува од програма-
та на донесувачот на планот и од резултатите на анали-
зата на постојната состојба од точка 9 и 10 од член 3 од 
овој Правилник; 

5. Опис и образложение на планскиот концепт за 
просторниот развој и хармонизацијата на просторот на 
подрачјето во рамките на планскиот опфат, со осврти 
на сите релевантни аспекти и последици од планирани-
те урбанистички решенија и одредби; 

6. Опис и образложение на планските решенија за 
изградба, на наменската употреба на градежното земји-
ште парцелирано за изградба, на градежното земјиште 
за општа употреба, сообраќајната и комуналната ин-
фраструктура; 

7. Економско образложение за начинот, обемот и 
динамиката на финансирање на реализацијата на план-
ските решенија, исплатливоста на инвестициите во 
земјиштето за јавна употреба и нивен сооднос со инве-
стициите во земјиштето парцелирано за изградба; 

8. Општи услови за изградба, развој и користење на 
земјиштето и градбите кои важат за целата површина 
на планскиот опфат и служат за спроведување на урба-
нистичкиот план, односно за изготвување на извод од 
урбанистички план и решение за локациски услови; 

9. Посебни услови за изградба, развој и користење 
на градежното земјиште и градбите за секоја урбани-
стичка единица за планирање чиишто граници се утвр-
дени со планот: планскиот опфат на деталниот урба-
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нистички план, урбаните четврти и блокови, како и се-
која градежна парцела поединечно. Посебните услови за 
градење содржат детални податоци за условите за гра-
дење: вид на планираната градба, нејзината намена, 
дозволена висина на градење, максимален број на спра-
тови, висина на кровната конструкција, режим на гра-
дење над котата на горниот венец, кота на нултата пло-
ча во однос на нивелетата на пристапната сообраќајни-
ца, дефиниција на елементите на внатрешниот сообра-
ќај, пристапи, пасажи, рампи, паркиралишта и гаражи, 
режим на градење под земја, поединечни специфично-
сти на градежната парцела по однос на објектите на ко-
муналната инфраструктура, теренот или степенот и на-
чинот на обработката на партерот, зеленилото, параме-
три за заштита на недвижното културно наследство 
според заштитно – конзерваторските основи и др. По-
себните услови за градење служат за спроведување на 
плановите и тоа непосредно за изготвување на извод од 
урбанистички план и за решение за локациски услови. 

5) Нумеричкиот дел содржи: 
1. Нумерички показатели за сите величини кои 

произлегуваат од планските решенија: демографски ас-
пекти, планирани површини по намена на земјиштето, 
планирани вкупни етажни површини за градење по на-
мена на градбите, урбанистички параметри како што се 
процентот на изграденост на земјиштето, коефициент 
на искористеност на земјиштето, густината на планира-
ната изграденост и густината на населеност, површини 
на градежните парцели, планираните површини за гра-
дење, висините на планираните градби; димензии на 
попречните профили на сообраќајната инфраструктура 
и другите коридори за јавна употреба и сите квантифи-
цирани параметри кои произлегуваат од планските ре-
шенија на градбите од комуналната инфраструктура. 

2. Билансни показатели во кои споредбено се си-
стематизирани нумеричките вредности кои произлегу-
ваат од планските решенија од став 5 точка 1 од овој 
член и оние од постојната состојба во документациона-
та основа на планот од член 3 од овој Правилник. 

6) Графичкиот дел содржи: 
1. План на намена на земјиштето и градбите со 

граници на површините со иста намена на земјиштето 
– наменските зони и графичка дефиниција на класите 
на намени во рамките на тие граници, легенди со пре-
цизен толковник на графичките симболи, текстуални 
дефиниции на класите на намени и обележаните едини-
ци на градежното земјиште. 

2. Регулационен план со графичка дефиниција на 
границата на планскиот опфат, дефиниција на површи-
ни и коридори на градежното земјиште за јавна употре-
ба со регулациони линии, оформување на градежни 
парцели со граници на градежните парцели, обележу-
вање на градежните парцели и потребните плански 
единици на градежното земјиште, оски на сообраќајни-
ците во коридорите на земјиштето за јавна употреба и 
друго. 

3. План на површини за градење со градежни ли-
нии како граници на површините за градење, макси-
мална височина на градење, изразена во метри, макси-
мален број на спратови и котирани растојанија помеѓу 
градежните и регулационите линии, градежните линии 
и границите на градежните парцели и др.  

4. Сообраќаен план со планско решение на сообра-
ќајната мрежа, графичка и котирање на уличните про-
фили, елементи од проектното обликување на сообра-
ќајниците и крстосниците, диспозиција и елементи на 
автобуски и такси стојалишта и др.  

5. Нивелациски план со плански решенија на ни-
велетите на планираните сообраќајници. 

6. Инфраструктурен план со плански решенија на 
сите комунални инфраструктурни водови и објекти. 

7. План на зеленило со диспозиција на ниско, 
средно и високо зеленило. 

8. План на споменици на културата и споменич-
ки целини  

9. Други специфични планови со графичко дефини-
рање на плански одредби и мерки за развој и заштита 
на просторот. 

7) Графичките прилози на планот од став 6 од овој 
член можат да се презентираат во групи – суперпони-
рани во еден план или секој поединечно. 

8) Графичкиот дел на урбанистичкиот план содржи 
задолжително еден збирен графички прилог (синтензен 
план) во кој се суперпонирани на јасен и прегледен на-
чин планските одредби од графичкиот дел на планот, 
како и табели со нумеричките показатели. Овој прилог 
служи за излагање на планот на јавна анкета, стручна 
расправа, добивање на согласност и друго.  

9) Содржините на урбанистичкиот план од став 4 
точка 1, 2, 5 и 6 и став 5 точка 2 од овој член се наведу-
ваат во Одлуката за донесување на урбанистичките 
планови од член 27 од Законот за простирно и урбанис-
тичко планирање (во натамошниот текст: Законот).  

Член 6 
1) Генералниот урбанистички план ги содржи 

следните плански одредби: граница на планскиот оп-
фат која претставува граница на градот, граници на ур-
бани заедници, граници на планските опфати на детал-
ните урбанистички планови со кои се разработува и 
спроведува генералниот урбанистички план, граници 
на зони според намената на земјиштето и дефиниција 
на наменската употреба на тие површини како и на оп-
штите и посебните услови за просторен развој, режим 
на градење и користење на градбите, просторна диспо-
зиција на земјиште за изградба на градби за кои со за-
кон е утврден јавен интерес, плански услови за детално 
планирање на просторот, регулациони линии на при-
марната сообраќајна мрежа и површини за јавна упо-
треба од градско значење, елементи за обликување на 
примарната сообраќајна мрежа со нивелманско реше-
ние, плански решенија на водовите и објектите на сите 
градски инфраструктури: водоводни, канализациски, 
електрични, топловодни, гасоводни, поштенски, теле-
фонски, телекомуникациски, стратешка процена на 
влијанијата врз животната средина, мерки за заштита и 
спасување и друго. 

2) Генералните урбанистички планови во чиј план-
ски опфат постојат споменички целини, градби од кул-
турно и историско значење, културни предели, природ-
ни или создадени блага, земјишта и објекти со посебна 
намена и сложеност ги уредуваат сите специфични ус-
лови и параметри за просторен развој, изградба, кори-
стење и заштита според позитивните законски акти. 

3) Графичкиот дел од генералниот урбанистички 
план се изработува во размер 1:10000, 1:5000 или 1:2500, 
во зависност од големината на планскиот опфат. 

 
Член 7 

1) Деталниот урбанистички план ги содржи след-
ните плански одредби: граница на планскиот опфат, ре-
гулациони линии, оформување на градежни парцели со 
граници на градежните парцели, површини за градење 
определени со градежни линии, максимална височина на 
градбата изразена во метри, максимален број на спрато-
ви, кота на нултата плоча во однос на нивелетата на 
пристапната улица, намена на земјиштето и градбите, 
општи услови за изградба и користење на земјиштето и 
градбите, посебни услови за градење за секоја поеди-
нечна градежна парцела, намена и начин на изградба и 
користење на градежното земјиште за јавна употреба, 
планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со 
елементи за обликување на улиците, нивелманско реше-
ние на секундарната улична мрежа и на површините за 
јавна употреба со режимски и пешачки сообраќај, план-
ски решенија за видовите и објектите на сите комунални 
и други инфраструктури: водоводни, канализациони, 
електрични, топловодни, гасоводни, телекомуникаци-
ски, мерки за заштита и спасување и друго; 
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2) Деталните урбанистички планови во чиј плански 
опфат постојат споменични целини, градби од култур-
но и историско значење, културни предели, природни 
или создадени блага, земјишта и објекти со посебна на-
мена и сложеност, ги уредуваат сите специфични усло-
ви и параметри за просторен развој, изградба, користе-
ње и заштита според позитивните законски акти. 

3) Графичкиот дел од деталниот урбанистички план 
се изработува во размер 1:1000 или 1:500, во зависност од 
специфичноста на планскиот опфат. 

 
Член 8 

1) Урбанистичкиот план за село со густа изграде-
ност на градбите ги содржи следните плански одредби: 
граници на планскиот опфат, граница на месни заедни-
ци, регулациони линии, градежни парцели со граници 
на градежните парцели, површини за градење опреде-
лени со градежни линии, максимална височина на -
градбата изразена во метри, намена на земјиштето и 
градбите, општи и посебни услови за изградба и кори-
стење на земјиштето за јавна употреба, планско реше-
ние на примарната и секундарната сообраќајна мрежа 
со елементи за обликување на сообраќајните, плански-
те решенија на водовите и објектите на примарната и 
секундарната мрежа на комуналната инфраструктура, 
мерки за заштита и спасување и друго. 

2) Урбанистичкиот план за село кое има дисперз-
на просторна диспозиција ги содржи следните плански 
одредби: граница на планскиот опфат, граница на мес-
ни заедници, граници на зони според намената на зем-
јиштето и дефиниција на наменската употреба на тие 
површини, просторна организација и услови за граде-
ње во селски стопански двор, општи и посебни услови 
за градење и режим на користење на земјиштето и 
градбите, регулациони линии на примарната сообраќај-
на мрежа, планско решение за сообраќајната мрежа со 
елементи за обликување на сообраќајниците, плански 
решенија на водовите и објектите на комуналната ин-
фраструктура,мерки за заштита и спасување и друго; 

3) Донесувачот на планот одлучува  дали урбани-
стичкиот план за село ќе се изготвува според одредби-
те од став 1 или став 2 од овој член, во програмата за 
изработка на урбанистички планови од член 28 став 4 
од Законот, според големината и карактеристиките на 
планскиот опфат, густината и начинот на изграденоста, 
како и други специфичности и потреби на подрачјето 
во планскиот опфат. 

4) Урбанистичките планови за село во чиј плански 
опфат постојат споменични целини, градби од култур-
но и историско значење, културни предели, природни 
или создадени блага, земјишта и објекти со посебна на-
мена и сложеност, ги уредуваат сите специфични усло-
ви и параметри за просторен развој, изградба, користе-
ње и заштита според позитивните законски акти. 

5) Графичкиот дел од урбанистичкиот план за село, 
се изработува во размер 1:1000 за урбанистички плано-
ви од став 1 од овој член, и 1:2500 и 1:5000 за урбани-
стички планови од став 2 од овој член. 

 
Член 9 

1) Урбанистичкиот план вон населено место за 
голем плански опфат со ретка изграденост и инфра-
структурни градби ги содржи следните плански одред-
би: граница на планскиот опфат, намена на земјиштето 
и градбите и начинот на нивното користење, општи ус-
лови за просторен развој и градење, регулациони ли-
нии на мрежата на јавни патишта со елементи за обли-
кување на патиштата и објектите на сообраќајната ин-
фраструктура, плански решенија на водовите и обје-
ктите на комуналната инфраструктура, мерки за зашти-
та и спасување и друго; 

2) Урбанистичкиот план вон населено место, кој 
се донесува заради изградба на градби, комплекси и 
викенд и туристички населби ги содржи следните 

плански одредби: граница на плански опфат, регулаци-
они линии, градежни парцели со граници на градежни-
те парцели, површини за градење определени со гра-
дежни линии, максимална височина на градбата изразена 
во метри, максимален број на спратови, намена на земји-
штето и градбите, општи и посебни услови за изградба 
и користење на земјиштето и градбите, посебни услови 
за градење за секоја поединечна градежна парцела, на-
мена и начин на изградба и користење на земјиштето за 
јавна употреба, планско решение на мрежата на јавни 
патишта, на локалната улична мрежа и на пристапните 
сообраќајници со нивелманско решение на истите, 
планско решение за безбедно приклучување на обје-
ктите и на пристапните сообраќајници кон јавните па-
тишта,  плански решенија за водовите и објектите на 
комуналните инфраструктури, мерки за заштита и спа-
сување и друго; 

3) Донесувачот на планот одлучува  дали урбани-
стичкиот план вон населено место ќе се изготвува спо-
ред одредбите од став 1 или став 2 од овој член, во про-
грамата за изработка на урбанистички планови од член 
28 став 4 од Законот, според големината и карактери-
стиките на планскиот опфат, густината и начинот на 
изграденоста, како и други специфичности и потреби 
на подрачјето во планскиот опфат; 

4) Урбанистичките планови вон населено место во 
чиј плански опфат постојат споменични целини, град-
би од културно и историско значење, културни преде-
ли, природни или создадени блага, земјишта и објекти 
со посебна намена и сложеност, ги уредуваат сите спе-
цифични услови и параметри за просторен развој, из-
градба, користење и заштита според позитивните за-
конски акти. 

5) Графичкиот дел од Урбанистичкиот план вон на-
селено место се изработува во размер 1:2500 и 1:5000 
за урбанистички планови од став 1 од овој член и 
1:1000 за урбанистички планови од став 2 од овој член. 

 
СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

 
Член 10 

1) Урбанистички проект од член 50 став 1 од Зако-
нот се состои од текстуален, нумерички и графички 
дел, како и од идеен проект на градбите; 

2) Текстуалниот дел од урбанистичкиот проект од 
став 1 од овој член   содржи: 

1. Извод од општите и посебните одредби на урба-
нистичкиот план за градежната парцела за која се изра-
ботува урбанистички проект, кои претставуваат услови 
за изработување на урбанистичкиот проект и проекти-
рање на идеен проект на градбите; 

2. Проектна програма со опис и површина на сите 
планирани градби во рамките на градежната парцела; 

3. Урбанистичко образложение на проектното ре-
шение на намените на површини и градби, просторната 
разместеност на градбите и нивните габарити, вна-
трешниот динамичен и стационарен сообраќај, проект-
ното решение на партерот и хортикултурата и проект-
ните решенија на приклучоците и внатрешната мрежа 
на комуналните инфраструктурни водови и објекти; 

3) Нумеричкиот дел од урбанистичкиот проект со-
држи: 

1. Нумерички показатели за сите урбанистички па-
раметри кои произлегуваат од проектните решенија: 
процент на изграденост, коефициент на искористеност, 
површина зафатена со градба, вкупна градежна повр-
шина по етажи, висини и спратност на проектираните 
градби, проектирани градежни површини според нив-
ната намена; 

2. Билансни показатели во кои споредбено се систе-
матизирани нумеричките вредности од проектното ре-
шение и од изводот од урбанистичкиот план. 

4) Графичкиот дел од урбанистичкиот проект со-
држи: 
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1. Извод од урбанистичкиот план врз основа на 
кој се изработува урбанистички проект; 

2. Урбанистичко решение на градежната парцела 
со регулациони линии, површини за градење определе-
ни со градежни линии, максимални височини на граде-
ње на градбите и проектно решение на партерот; 

3. Проектно решение на внатрешниот динами-
чен и стационарен сообраќај; 

4. Проектни решенија на приклучоците, објекти-
те и водовите на внатрешниот развод на сите кому-
нални инфраструктури; 

5. Проектно решение на зеленилото во рамки на 
градежната парцела. 

6. Урбанистичкиот проект од член 50 став 1 од За-
конот го содржи и идејниот проект на градбите во рам-
ки на градежната парцела. Содржината на идејниот 
проект се уредува со Законот за градење и подзакон-
ските акти кои произлегуваат од него. 

 
Член 11 

1) Со урбанистичкиот проект од член 10 од овој 
Правилник се уредува: површини за градење определе-
ни со градежни линии во рамките на градежната парце-
ла и на заедничката површина за градење утврдена во 
урбанистичкиот план, намена на поединечните градби, 
детални услови за изградба и користење на земјиштето 
и градбите, решение на партерот во рамките на градеж-
ната парцела, решение на внатрешната мрежа на дина-
мичниот и статичниот сообраќај, решение на приклу-
чоци, објекти и внатрешен развод на сите комунални 
инфраструктури и друго. 

2) Графичкиот дел од Урбанистичкиот проект се 
изработува во размер 1:500; 1:200 или 1:100, во завис-
ност од големината на градежната парцела. 

 
Член 12 

1) Урбанистичкиот проект од член 50 став 3 од 
Законот се состои од текстуален, нумерички и графич-
ки дел, како и од идеен проект на градбите во рамки на 
опфатот или градежната парцела. 

2) Текстуалниот дел од урбанистичкиот проект од 
став 1 од овој член содржи: 

1. Извод од просторен план на РМ односно услови 
за планирање на просторот; 

2. Географско и геодетско одредување на подрачје-
то на проектниот опфат со опис на неговите граници и 
површини; 

3. Податоци за постојната состојба на подрачјето на 
проектниот опфат од аспект на природните и создаде-
ните чинители: географски, геолошки, геомеханички, 
сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки 
како и историски, демографски, економски, стопански, 
сообраќајни, инфраструктурни и др.; 

4. Проектна програма; 
5. Опис и образложение на проектниот концепт и 

урбанистичко решение, со осврт на сите релевантни ас-
пекти и последици од планираните урбанистички ре-
шенија; 

6. Економско образложение за начинот и динамика-
та на финансирање, изградба и користење на проекти-
раните градби како и исплатливоста на инвестициите 
во земјиштето за јавна употреба и комуналните инфра-
структури; 

7. Општи услови за градење кои важат за целата по-
вршина на проектниот зафат и посебни услови за граде-
ње кои важат за секоја градежна парцела чии граници 
се утврдени со урбанистичкиот проект: вид на граде-
њето, намена на идните градби, дозволена висина на 
градење, висина на кровната конструкција, кота на 
нултата плоча, опис на сообраќајното решение со де-
финиција на елементите за обликување на внатрешни-
от сообраќај, опис на водовите и објектите на комунал-
ната инфраструктура, мерки за заштита и спасување и 
друго. 

3) Нумеричкиот дел од урбанистичкиот проект со-
држи: 

1. Нумерички показатели за сите величини кои про-
излегуваат од урбанистичкото решение: површини на 
земјиштето според нивната намена, градежни површи-
ни според нивната намена, процент на изграденост на 
земјиштето, коефициент на искористеност на земјиште-
то, густина на изграденост, височина на градбите, ди-
мензии на сите градби и нивни растојанија, како и ну-
мерички показатели за водовите и градбите на сите ин-
фраструктури; 

2. Билансни показатели во кои се споредени нуме-
ричките показатели од постојната состојба (став 2 точ-
ка 3 од овој член) и проектните решенија (став 3 точка 
1 од овој член). 

4) Графичкиот дел од урбанистичкиот проект со-
држи: 

1. Извод од просторен план и локација на проект-
ниот опфат во поширока околина; 

2. План на намена на земјиштето и градбите; 
3. Регулационен план со графичка дефиниција на 

проектниот зафат, површини на градежно земјиште за 
јавна употреба определени со регулациони линии, 
оформување на градежни парцели, оски на сообраќај-
ниците и друго; 

4. План на површини за градење со градежни ли-
нии како граници на површините за градење, макси-
мална височина на градење, растојанија помеѓу регула-
ционите линии и градежните линии и друго; 

5. Сообраќаен план со проектни решенија на соо-
браќајната мрежа, елементи од хоризонталната сигна-
лизација и друго; 

6. Нивелациски план со нивелети на проектирани-
те сообраќајници и јавни површини; 

7. Инфраструктурен план со проектни решенија 
на сите инфраструктурни водови и градби; 

8. Други прилози неопходни за просторна дефини-
ција на специфични градби и простори. 

5) Урбанистичкиот проект од член 50 став 3 од за-
конот ги содржи и идејните проекти на градбите во 
рамките на проектниот опфат. Содржината на идејниот 
проект е уредена со Законот за градење и подзаконски-
те акти кои произлегуваат од него. 

 
Член 13 

1) Со урбанистички проект од член 12 од овој Правил-
ник се уредува: граница на проектниот опфат што прет-
ставува и граница на градежната парцела или парцели во 
рамки на опфатот, регулациони линии, градежни парцели 
определени со граници на градежни парцели, површини 
за градење определени со градежни линии, максимална 
височина на градбите изразена во метри, максимален број 
на спратови, кота на нултата плоча на градбите, намена на 
земјиштето и градбите, општи и посебни услови за из-
градба и користење на земјиштето и градбите, проектни 
решенија на градбите, проектни решенија на инфраструк-
турните водови и градби, проектно и нивелманско ре-
шение на сообраќајниците и друго; 

2) Графичкиот дел од урбанистичкиот проект се 
изработува во размер 1:10000; 1:5000; 1:2500; 1:1000; 
1:500 и 1:200 во зависност од големината на проектни-
от опфат и природата на проектираните градби. 

 
СОДРЖИНА НА СОСТАВНИТЕ 

ДЕЛОВИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 
 

Член 14 
1) Стручната ревизија на урбанистичките планови 

од членот 7 точка 2 и урбанистичкиот проект од членот 
50 точка 3 од Законот содржи: 

1. Наслов и насловни податоци од планот или прое-
ктот на кој се врши стручна ревизија; 

2. Список на прилози од планската документација 
што ѐ се доставени на Стручната комисија; 
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3. Извештај за воочени повредувања на законот или 
другите позитивни закони во РМ; 

4. Извештај за воочени повредувања на позитивни-
те стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
како и другите позитивни подзаконски акти во РМ; 

5. Извештај за воочени стручни пропусти, неко-
ректни решенија, технички грешки и др.; 

6. Стручни препораки за алтернативно решавање на 
одредени плански решенија; 

7. Заклучок со препорака за корегирање на планска-
та документација и продолжување на постапката за 
нејзино донесување. 

2) Извештајот за постапување по забелешките од 
стручната ревизија од член 21 став 5 од Законот содржи: 

1. Список на забелешки од стручната ревизија со 
образложение за начинот на нивното вградување во 
планската документација; 

2. Список на одговори на стручните препораки за ал-
тернативно решавање на одредени плански решенија. 

 
Член 15 

Извештајот од стручната расправа по Нацрт гене-
рален урбанистички план (член 23 став 3 од Законот) 
содржи: 

1. Записник од расправата со копија од соопштение 
во јавни гласила, датум и време на одржувањето на рас-
правата, список на поканети учесници, список на испра-
тен материјал за стручната расправа, список на изложе-
ни прилози, список на присутни, список на учесници во 
расправата, запис од текот на расправата и сите 
забелешки и дискусии приложени во писмена форма. 

2. Образложенија за начинот на вградување на при-
фатените забелешки и образложенија за причините за 
неприфаќање на забелешките. 

 
Член 16 

Извештајот од јавна презентација и јавна анкета за 
нацрт детален урбанистички план, урбанистички план 
за село и урбанистички план вон населено место (член 
24 став 3, 6 и 7 од Законот) содржи: 

1. Записник од јавната презентација со датум и вре-
ме на одржување, копија од соопштение во јавни гла-
сила, просторија во која се одржува, изложени матери-
јали, список на презентери и записник од текот на пре-
зентацијата; 

2. Записник од јавна анкета со список на прифате-
ните забелешки и опис на начинот на нивното вграду-
вање во планската документација, како и список на не-
прифатените забелешки и образложенија за причините 
за нивното неприфаќање. 

 
НАЧИН НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА  
НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 

 
Член 17 

Во Генералниот урбанистички план, урбанистич-
киот план за село, урбанистичкиот план вон населено 
место и урбанистичкиот проект кои се изработуваат во 
размер 1:10000, 1:5000 и 1:2500, на графички начин се де-
финираат следните плански одредби: 

1. Граница на плански опфат; 
2. Граница на урбана односно месна заедница; 
3. Граница на плански опфат на детален урбани-

стички план; 
4. Регулациона линија како граница помеѓу градеж-

но земјиште за јавна употреба и градежно земјиште 
парцелирано за изградба; 

5. Граница на подрачје со иста намена на земјиште-
то – наменска зона; 

6. Локации на самостојни градби чија што намена е 
различна со намената на зоната во која се наоѓаат; 

7. Коловоз на примарни и секундарни сообраќајни-
ци и на елементи за нивно обликување; 

8. Диспозиција на шински средства за транспорт; 

9. Диспозиции на водовите и објектите на водоводна-
та, канализационата, електричната, топловодната, гасо-
водната, телекомуникациската и друга инфраструктура. 

 
Член 18 

Во Деталниот урбанистички план, урбанистич-
киот план за село, урбанистичкиот план вон населе-
но место и урбанистичкиот проект кои се изработу-
ваат во размер 1:1000, 1:500 и 1:200, на графички на-
чин се дефинираат следните плански одредби: 

1. Граница на плански опфат; 
2. Граница помеѓу градежно земјиште за јавна упо-

треба и парцелирано градежно земјиште за градење – 
регулациона линија; 

3. Граници на градежните парцели; 
4. Граници на површините за градење – градежна 

линија; 
5. Денивелации, прекини и пасажи во рамки на по-

вршините за градење; 
6. Оски на сообраќајници со пресечна точка; 
7. Коловоз, елементи од крстосници и други еле-

менти на сообраќајната инфраструктура; 
8. Денивелации, скали, рампи и други елементи од 

партерното уредување на земјиштето за јавна употреба; 
9. Диспозиција на линии и објекти на шински и 

други средства за јавен транспорт; 
10. Диспозиција на водовите и објектите на секун-

дарната мрежа на водоводната, канализационата, еле-
ктричната, топловодната, гасоводната, телекомуника-
циската и друга инфраструктура. 

 
Член 19 

1) Планските одредби од член 17 и 18 од овој Пра-
вилник се предаваат на графички начин со следните 
симболи и ознаки: 

1. Граница на плански опфат на урбанистички план 
е испрекината црвена линија со дебелина од 2,0 мм. 

2. Граница на месна самоуправа е испрекината сина 
линија со дебелина 1,0 мм. 

3. Граница на плански опфат на детален урбани-
стички план која се уредува во генерален урбанистички 
план е испрекината црвена линија со дебелина 1,0 мм. 

4. Граница на подрачје со иста намена на земјиште-
то – наменска зона во генерален урбанистички план и 
во урбанистички планови кои се изработуваат во раз-
мер 1:10000. 1:5000 и 1:2500 е полна црвена линија со де-
белина 1,0 мм. 

5. Регулациона линија - како симбол за граница по-
меѓу земјиште за јавна употреба и земјиште парцелира-
но на градежни парцели за градба во урбанистички 
планови кои се изработуваат во размер 1:10000, 1:5000 
и 1:2500 е полна зелена линија со дебелина 1,0 мм. 

6. Регулациона линија како симбол за граница по-
меѓу земјиште за јавна употреба и земјиште парцелира-
но на градежни парцели за градба во урбанистички 
планови кои се изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 е 
полна зелена линија со дебелина 0,75 мм. и ознака РЛ 
во истата боја. 

7. Граница на градежна парцела е полна зелена ли-
нија со дебелина 0,5 мм. 

8. Градежна линија како симбол за граница на повр-
шина за градење е полна црна линија со дебелина 0,5 
мм. и ознака ГЛ во иста боја. 

9. Помошна градежна линија како симбол за дени-
велација или продор во рамките на површината за гра-
дење е испрекината црна линија со дебелина 0,5 мм.  

10. Линија за означување на елементи за обликува-
ње на сообраќајници во урбанистички планови кои се 
изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 е полна црна ли-
нија со дебелина 0,25 мм. 

11. Оска на сообраќајница е точка – црта линија во 
црна боја со дебелина 0,25 мм. 

12. Линија за означување на шинска инфраструкту-
ра е полна црна линија со попречни цртички. 
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13. Линија за означување водовод е полна сина ли-
нија со дебелина 0,5 мм. и ознака на дијаметарот на це-
вката во иста боја. 

14. Линија за означување фекална канализација е 
полна црвена линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на 
дијаметарот на цевката во иста боја. 

15. Линија за означување на атмосферска канализа-
ција е полна зелена линија со дебелина 0,5 мм и ознака 
за дијаметарот на цевката во истата боја.  

16. Линија за означување на топловод е полна пор-
токалова линија со дебелина 0,5 мм. и ознака за дијаме-
тарот на цевката во иста боја. 

17. Линија за означување на телефонска или друга 
телекомуникациска инфраструктура е полна розова ли-
нија со дебелина 0,5 мм. и ознака на видот на кабелот 
во иста боја. 

18. Линија за означување на далновод е испрекина-
та црвена линија со дебелина 0,5 мм. и ознака за напо-
нот во иста боја. 

19. Линија за означување на гасовод е полна кафена 
линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на видот и дијаме-
тарот на цевката во иста боја. 

20. Симбол за трафостаница е правоаголник со дија-
гонала во црвена боја и ознака за напон во истата боја. 

21. Површина обоена или едноструко шрафирана со 
жолта боја ја означува групата класи на намени за до-
мување. 

22. Површина обоена или едноструко шрафирана со 
црвена боја ја означува групата класи на намени за ин-
ституциите од областа на управата, здравството, 
школството и културата. 

23. Површина обоена или едноструко шрафирана 
во портокалова боја ја означува групата класи на наме-
ни за комерцијални дејности. 

24. Површина обоена или едноструко шрафирана 
во сина боја ја означува групата класи на намени за 
производствени и сервисни дејности. 

25. Површина обоена или едноструко шрафирана 
во зелена боја ја означува групата класи на намени за 
спорт и рекреација. 

26. Површина обоена или едноструко шрафирана 
во виолетова боја означува зона со мешана намена. По-
вршината е обележана со квадрат со ознака на класите 
на намени кои ја сочинуваат зоната со мешана намена. 

27. Површина обоена или едноструко шрафирана 
во боја на една група на класи на намени со квадрат со 
ознака на класата на намени означува една одредена 
класа на намени. 

28. Површина ограничена со градежна линија и 
обоена или едноструко шрафирана во боја на одредена-
та класа на намена означува една површина за градење. 

29. Црн квадрат со впишан бел круг и во него арап-
ска цифра на редниот број во легендата од прилогот оз-
начува поединечна намена во наменска зона со друга 
намена при што ознаката на класата на намени и пое-
динечната намена се испишуваат во легендата. 

2) За постојните легални градби кои се снимени во 
документационата основа, а за кои во урбанистичкиот 
план не се утврдуваат услови за идна градба, не се ис-
цртува градежна линија, туку информативна црна ли-
нија со дебелина 0,3 мм со која се опкружува контура-
та на градбата.  

Член 20 
Во графичките прилози на урбанистичките планови 

се употребуваат и други графички ознаки и симболи со 
информативен карактер чиешто читање се овозможува 
со легенди на секој прилог кадешто се употребени.  

Член 21 
Линиите од член 19 став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

од овој Правилник претставуваат ортогонална проек-
ција на пресекот на вертикална рамнина со теренот. 
Вертикалната рамнина се протега над и под котата на 
теренот толку колку што во плановите е утврдено, од-
носно колку што е потребно за изградба и користење 
на градбите предвидени со планот.  

Член 22 
1) Урбанистичките планови се изработуваат на диги-

тален начин како дигитализирани точки, линии и други 
податоци од векторски тип кои се предадени во формат 
кој соодветствува со форматот во кој се изработени гео-
детските подлоги врз кои плановите се суперпонираат; 

2) Симболите и ознаките од член 19 од овој Пра-
вилник во генералните урбанистички планови не се 
употребуваат за директно спроведување на терен, туку 
се уточнуваат и разработуваат во деталните урбани-
стички планови. 

 
Член 23 

1) Урбанистичките планови и урбанистичкиот про-
ект се изработуваат на ажурирани геодетски подлоги 
со хоризонтална и вертикална претстава на теренот. 

2) Изработка на геодетските подлоги и нивното 
ажурирање односно премерување и вцртување на сите 
промени на теренот во годината во која се изработува 
урбанистичкиот план го вршат физички и правни лица 
овластени за геодетски работи според Законот за пре-
мер, катастар и запишување на правата на недвижно-
стите. Геодетските подлоги се употребуваат по нивната 
заверка во Државниот завод за геодетски работи. 

3) Геодетските подлоги врз кои се изработуваат ур-
банистичките планови се изработени во дигитална 
форма со векторски податоци и се презентираат со цр-
на линија со дебелина 0,15 мм. 

4) Геодетските знакови и симболи во урбанистич-
ките планови се употребуваат и толкуваат согласно ге-
одетскиот топографски клуч. 

 
Член 24 

1) Графичките прилози на урбанистичките планови 
и урбанистичкиот проект содржат: наслов на планот, 
вид на планот, име на подрачјето на планскиот опфат, 
плански период, наслов и содржина на прилогот, раз-
мер, легенда на симболите и ознаките употребени во 
прилогот, табели со нумерички и други податоци и ра-
ботен печат со податоци за нарачателот, изработува-
чот, планерот и бројот на неговото овластување, датум 
на изработка на планот, технички број на планот, одго-
ворно лице на правното лице изработувач на планот и 
наслов и број на графичкиот прилог. 

2) Урбанистичките планови и урбанистичкиот про-
ект се печатат на хартија, се пакуваат во А4 формат, во 
папки со заштитни пластични корици и се уврзуваат, 
запечатуваат и оверуваат со печати и потписи на овлас-
тените лица. Урбанистичките планови и урбанистички-
от проект се предаваат во аналогна форма во заштитни 
пластични корици и во дигитална форма. 

3) Сите прилози на урбанистичките планови содр-
жат потписи од изработувачот, предлагачот и донесу-
вачот на планот. Прилозите на урбанистичкиот проект 
ги потпишуваат изработувачот на проектот и овласте-
ното лице кое го оверува проектот. 

 
Член 25 

1) Сите прилози и делови на урбанистичките плано-
ви во кои се поместени планските одредби со правно 
дејство од членовите 6, 7, 8 и 9 од овој Правилник со-
држат потпис од овластениот планер – носител на изра-
ботка на урбанистички планови, потпис и печат на од-
говорното лице на правното лице со лиценца за израбо-
тка на урбанистички планови и заверка со потпис и пе-
чат согласно Законот. 

2) Сите прилози и делови на урбанистичкиот про-
ект од член 10 од овој Правилник во кој се поместени 
планските одредби со правно дејство од членот 11 од 
овој Правилник содржат потпис на овластениот пла-
нер, потпис и печат на одговорното лице од правното 
лице со лиценца согласно член 18 од Законот и заверка 
со потпис и печат согласно Законот. 
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3) Сите прилози и делови на урбанистичкиот про-
ект од член 12 од овој правилник во кој се поместени 
планските одредби со правно дејство од член 13 од 
овој Правилник содржат потпис на овластениот пла-
нер, потпис и печат на одговорното лице на правното 
лице со лиценца за изработување на урбанистички про-
ект од член 50 став 3 од Законот и заверка со потпис и 
печат согласно Законот. 

 
Член 26 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за поблиската содржина и на-
чинот на графичка обработка на плановите и за начи-
нот и постапката за донесување на просторните и урба-
нистичките планови ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 2/02). 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 02-11734                                      Министер,  

8 јуни 2006 година                          Џемали Мехази, с.р. 
    Скопје 

__________ 
1226. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ" бр. 
51/05) министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

1) Со овој Правилник се пропишуваат стандардите 
и нормативите за урбанистичко планирање кои се при-
менуваат при изработување, донесување и спроведува-
ње на урбанистичките планови од член 7 т.2 и урбанис-
тичкиот проект од член 50 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ“ бр. 
51/05) во натамошниот текст: Законот. 

2) Применувањето на стандардите и нормативите е 
задолжително. 

 
Член 2 

Со овој Правилник се утврдуваат урбанистичките 
начела и норми потребни за изработка, донесување и 
спроведување на урбанистичките планови и урбани-
стичкиот проект заради обезбедување на услови за по-
хумано живеење и работа на граѓаните, рамномерен и 
одржлив просторен развој на населените места и град-
бите, рационално и одржливо користење на просторот, 
заштита на недвижното културно наследство и заштита 
и унапредување на животната средина и природата. 

 
Член 3 

1) Урбанистичкото планирање се заснова на след-
ните начела: 

1. Урбанистичкото планирање обезбедува зголему-
вање на степенот на хуманост на живеењето и подо-
брување на условите за работа со плански одредби кои 
воведуваат повисоки стандарди во однос на постојната 
состојба или во однос на претходниот урбанистички 
план. 

2. Урбанистичкото планирање обезбедува хармони-
зација на просторот со плански одредби  за заштита на 
домувањето и дејностите од јавен интерес со создавање 
подрачја со иста намена на земјиштето или подрачја со 
мешани компатибилни намени на земјиштето. 

3. Урбанистичкото планирање обезбедува уредува-
ње и хуманизација на просторот со плански одредби 
кои ќе ја штитат и стимулираат приватната сопстве-
ност и слободното претприемаштво на начин кој нема 
да го повреди или стесни јавниот интерес. 

4. Урбанистичкото планирање сукцесивно ќе ги 
зголемува стечените права по основ на сопственоста на 
градежното земјиште, уредувањето на земјиштето и 
правата на градење, освен ако тоа не е спротивно на 
јавниот интерес.  

5. Урбанистичкото планирање има за цел со план-
ски одредби да ја зголемува вредноста на земјиштето, 
недвижнините и сите други просторни ресурси. 

6. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита 
и развој на државниот и јавниот интерес со плански 
одредби со кои се утврдува просторна диспозиција за 
градење и развој на градби од значење за Републиката 
и градби за кои со закон е утврден јавниот интерес. 

7. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита 
на недвижното културно наследство, животната среди-
на и природата со плански одредби кои ги интегрираат 
културните и природните блага во подрачјата на план-
ските опфати со што воедно ги прават достапни на лу-
ѓето и заштитени од деградација. 

 
2. Плански опфат 

 
Член 4 

1) Плански опфат е подрачје уредено со урбани-
стички план односно подрачје на кое урбанистичкиот 
план е на сила. 

2) Планскиот опфат се дефинира со утврдување на 
граница на планскиот опфат која секогаш е затворена 
линија што го опкружува подрачјето на кое се протега 
правното дејство на урбанистичкиот план. 

3) Границата на планскиот опфат е планска 
одредба која се уредува со урбанистички план на гра-
фички и текстуален (описен) начин. 

 
Член 5 

1) Границата на планскиот опфат на урбанистич-
ки план е линиски симбол во графичкиот дел на планот 
кој претставува ортогонална проекција на пресекот на 
вертикална рамнина со површината на теренот. 

2) Вертикалната рамнина од став 1 од овој член се 
протега над и под котата на теренот на начин уреден со 
овој Правилник и со урбанистички план. 

 
Член 6 

1) Граница на плански опфат на генерален урбани-
стички план е граница на град.  

2) Граница на плански опфат на детален урбани-
стички план опфаќа дел од планскиот опфат на гене-
ралниот урбанистички план односно дел од град. Оваа 
граница се уредува со планска одредба во генерален 
урбанистички план, а се уточнува и спроведува со 
планска одредба во детален урбанистички план. 

3) Граница на плански опфат на урбанистички план 
за село е граница на село. 

4) Граница на плански опфат на урбанистички план 
вон населено место е граница на подрачје наменето за 
градење.  

Член 7 
Граница на плански опфат на урбанистички план, 

треба да биде: 
- рационална, економична, правилна линија, линија на 

опкружување со колку што е можно помала должина, 
- линија што ќе се совпаѓа или ќе ги следи линеар-

ните зададености на теренот, било да се природни (ре-
љеф, водени текови и др.) или создадени (пат, оска на 
улица, граница на катастарска парцела, граница на по-
драчје со иста намена и др.), и 

- линија која нема да ја намалува вредноста на зем-
јиштето што го дели или да ја попречува неговата на-
мена и начин на користење делејќи го на неупотребли-
ви делови. 
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Член 8 
Проширувањето на планскиот опфат на урбани-

стички план треба да ги следни следните начела: 
1. Проширување на планскиот опфат на урбани-

стички план по правило не се прави пред да се постиг-
не рационално искористување на земјиштето со густи-
на и интензитет на изграденост во рамките на постојна-
та граница на населеното место, за истата намена за ко-
ја се врши проширувањето. 

2. Проширување на планскиот опфат по правило се 
изведува кон необработливо земјиште, обработливо 
земјиште од 4, 5 и 6 класа бонитет, како и кон дегради-
рано земјиште. 

3. Проширување на планскиот опфат не се изведува 
на сметка на заштитени подрачја на природни целини и 
реткости, парк шуми, излетишта и др. 

4. Политиката на проширување на планскиот опфат е 
прашање од општ интерес кое го засега одржливиот раз-
вој на населеното место, па секое поместување на грани-
цата на планскиот опфат мора да се аргументира со при-
чини во полза на општиот интерес. 

 
Член 9 

1) Кога измените и дополнувањата на урбанистич-
киот план се однесуваат на дел од неговиот плански 
опфат, границата на планскиот опфат на измените и 
дополнувањата се формира според истите начела од 
член 7 од овој Правилник за да опфати логична урба-
нистичка потцелина од планскиот опфат. 

2) Измените и дополнувањата од став 1 од овој член 
не смеат да создадат планерски дисконтинуитет во 
просторот или да ја намалат вредноста на околниот 
простор односно условите за живот и работа на луѓето 
утврдени со урбанистичкиот план кој е предмет на ме-
нувањето. 

 
3. Планерски елементи на градежно земјиште 
 

Член 10 
1) Градежното земјиште е земјиште чијашто наме-

на и начин на уредување, градење и користење се утвр-
дени со урбанистички план. Статус на градежно земји-
ште добива секое земјиште во подрачје за кое е доне-
сен урбанистички план. 

2) Градежното земјиште во примарната поделба се 
дели на парцелирано градежно земјиште за поединечно 
градење и употреба, и непарцелирано градежно земји-
ште за општа употреба. Парцелираното градежно зем-
јиште за поединечно градење во секундарната поделба 
се дели на градежни парцели. 

3) Парцелираното градежно земјиште служи за из-
градба на градби и контрола на наменската употреба на 
земјиштето, а градежното земјиште за општа употреба 
служи за изградба на улици, плоштади, инфраструкту-
ри и други видови површини за општа употреба. 

 
Член 11 

1) Единици на градежното земјиште (особено во ур-
бани подрачја) се: градежна парцела, блок и четврт. 

2) Градежната парцела е основна и најмала едини-
ца на градежното земјиште. Таа е ограничена со регу-
латорните линии: граница на градежна парцела и регу-
лациона линија. 

3) Блокот е посложена единица на градежното зем-
јиште која се состои од повеќе градежни парцели и гра-
дежно земјиште за општа употреба. Границата на бло-
кот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии и 
граници на градежни парцели. 

4) Четвртта или урбаната единица е најголема еди-
ница на градежното земјиште во населеното место 
(особено во градот) која се состои од повеќе блокови и 
земјиште за општа употреба. Границата на четвртта се 
совпаѓа со границите на блоковите од нејзиниот пери-
метар.  

5) Единиците на градежното земјиште се воедно ур-
банистички единици за планирање. Податоците во доку-
ментационата основа на планот и планските одредби од 
планската документација се организираат според урба-
нистичките единици за планирање. 

6) Единиците на градежното земјиште во урбанистич-
ките планови се обележуваат со трочлена номенклатура: 
градежната парцела со арапски цифри, блоковите со арап-
ски цифри и четвртта со кирилична буква од азбуката. 

 
4. Регулаторни линии 

 
Член 12 

1) Регулаторни линии се плански одредби во гра-
фичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграни-
чуваат градежното земјиште од аспект на носителите 
на правото за градење. 

2) Регулаторни линии се регулациона линија и гра-
ница на градежната парцела. 

 
Член 13 

1) Регулациона линија е линија на разграничување 
помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парце-
лирано градежно земјиште за поединечна употреба. 

2) Регулациона линија е просторно дефинирана ка-
ко ортогонална проекција на пресекот на вертикална 
рамнина или закривената вертикална површина со по-
вршината на теренот. Вертикалната рамнина или за-
кривената вертикална површина се протега над и под 
котата на теренот колку што е одредено со овој Пра-
вилник и со урбанистички план. 

 
Член 14 

1) Минимално растојание помеѓу две регулациони 
линии кои во урбанистички план за прв пат дефинира-
ат градски блок е 40 метри. Минималното растојание 
помеѓу две регулациони линии кај во населени подрач-
ја каде за првпат се изготвува урбанистички план се 
одредуваат во урбанистичкиот план. 

2) Растојанието помеѓу две регулациони линии кои 
дефинираат плоштад или друго сообраќајно некатего-
ризирано земјиште за општа употреба се одредува во 
урбанистички план.  

 
Член 15 

1) Две паралелни регулациони линии кои помеѓу себе 
ограничуваат земјиште за општа употреба наменето за 
транспорт и движење дефинираат сообраќаен коридор. 

2) Растојанието помеѓу две регулациони линии од 
став 1 од овој член претставува ширина на уличен про-
фил односно профил на сообраќајница. 

3) Најмало растојание помеѓу две регулациони ли-
нии кои дефинираат профил на сообраќајница, во завис-
ност од категоријата на сообраќајницата, е за: 

- градска магистрална улица    23,00 м 
- транзитна магистрална улица    21,00 м 
- собирна улица        11,00 м 
- сервисна улица        10,50 м 
- станбена улица        10,00 м 
- индустриска улица        11,00 м 
- пристапна улица         5,50 м 
- пешачка патека          1,50 м. 
 

Член 16 
1) Граница на градежна парцела како планска 

одредба во урбанистички план е линија на разграничу-
вање на носители на право на градење помеѓу две со-
седни градежни парцели. 

2) Просторната дефиниција и протегањето на прав-
ното дејство на границата на градежната парцела е ка-
ко во член 13 став 2 од овој Правилник. 

3) За градежна парцела која за првпат се формира 
минималното растојание помеѓу двете граници кои 
претставуваат страни на парцелата е 6,0 метри. 
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5. Градежна парцела 
 

Член 17 
1) Градежна парцела е ограничен дел од градежно 

земјиште со ист носител на правото на градење. 
2) Градежната парцела е ограничена со регулаторни 

линии – регулациона линија и граница на парцела кои се 
плански одредби во урбанистички план што ја обележу-
ваат промената на носителот на правото на градење. 

3) Градежната парцела се состои од една или повеќе 
катастарски парцели или делови од катастарски парце-
ли, при што сите сопственици на катастарските парцели  
и делови од катастарски парцели во рамките на градеж-
ната парцела претставуваат единствен носител на право-
то на градење.   

Член 18 
1) Елементи на градежната парцела се: 
1. Лице на градежната парцела е граница на пар-

целата обележана со регулациона линија односно излез 
на градежната парцела на улица. 

2. Дно на градежната парцела е граница на парце-
лата кон внатрешноста на блокот, по правило на спро-
тивната страна од лицето на парцелата. 

3. Страна на градежната парцела е граница на 
парцелата со соседната парцела. 

4. Оска на градежната парцела е линија која ги 
поврзува средините на лицето и дното на парцелата. 

 
2) Делови на градежната парцела се: 
1. Површина за градење претставува дел од гра-

дежна парцела согласно член 37 од овој Правилник. 
2. Дворно место претставува дел од градежната 

парцела незафатен со површината за градење. Дворно-
то место се дели на преден двор - помеѓу површината 
за градење и лицето на парцелата, заден двор – помеѓу 
површината за градење и дното на парцелата и страни-
чен двор – помеѓу површината за градење и страната 
на парцелата.  

Член 19 
1) Димензии на градежната парцела се широчина и 

длабочина. 
2) Длабочина на градежната парцела е: 
- најкусото растојание помеѓу лицето и дното на 

парцелата доколку се тие паралелни меѓусебе,  
- растојанието помеѓу средината на лицето и среди-

ната на дното на парцелата, доколку тие не се меѓусеб-
но паралелни, и 

- најкусото растојание помеѓу лицето на парцелата и 
3 м долга линија поставена така да биде паралелна на 
лицето на парцелата, да ги допира страните на парцелата 
и цела да лежи во градежната парцела, во случаи кога 
парцелата е триаголна или неправилна полигонално. 

3) Широчина на градежна парцела е: 
- најкусото растојание помеѓу страните на парцела-

та, доколку тие се паралелни меѓусебе, 
- должината на линијата во парцелата поставена 

под прав агол на оската на парцелата во нејзиниот пре-
сек со градежната линија, доколку страните на парце-
лата не се меѓусебно паралелни и градежната и регула-
ционата линија не се совпаѓаат. 

 
Член 20 

Градежни парцели задолжително се оформуваат 
во детален урбанистички план од член 7 т.2 ал.2 од За-
конот, урбанистички проект од член 50 ст.3 од Законот 
како и во урбанистички план за село и урбанистички 
план вон населено место од чл.7 т.2 ал.3 и 4 кога тие се 
изработуваат во размер 1:1000. 

 
Член 21 

1) Градежна парцела може да се оформи во урбани-
стички планови и урбанистички проект од член 20 од овој 
Правилник доколку ги исполнува основните услови.  

2) Основни услови кои градежното земјиште треба 
да ги исполни за да се оформи во градежна парцела се: 

- да се наоѓа непосредно до земјиште за општа упо-
треба изведено или испланирано како сообраќајна ин-
фраструктура, такашто до парцелата да може непрече-
но да се пристапува и таа да може самостојно и неза-
висно да се гради, употребува и одржува, и 

- да има димензии и форма кои соодветствуваат со 
намената на земјиштето и градбите, видот и густината 
на градбите и начинот на нивното користење. 

 
Член 22 

Оформувањето на градежните парцели треба да ги 
следи овие генерални принципи: 

1. Парцелите во ортогонална проекција треба да би-
дат четиристрани правоаголници секаде кадешто тоа е 
можно, а доколку не е, треба да бидат што поправилни 
фигури. 

2. Во рамките на еден блок градежните парцели со 
иста намена на земјиштето треба да бидат меѓусебе 
усогласени по големина. 

3. Принципот на усогласеност од точка 2 од овој 
член на градежните парцели се протега и на повеќе 
блокови или четврт, доколку се во зона со иста класа 
на намени во која со урбанистички план се предвидува 
ист тип на градби. 

4. Градежна парцела со намена А, Б и Г не може да 
се формира на сметка на земјиште за општа употреба 
планирано за сообраќајна инфраструктура, или на сме-
тка на градежно земјиште со оформена градежна пар-
цела со изведена или планирана група на класи на на-
мени В – институции од областа на образованието, 
здравството, културата, државната управа и верата, ка-
ко и група на класи на намени Д – зеленило и рекреа-
ција. 

5. Со оформувањето на градежната парцела да се 
обезбедува подобрување на условите за живот и работа 
на луѓето, зголемување на можностите за развој и гра-
дење и зголемување на вредноста на градежното земји-
ште. 

6. При оформувањето градежни парцели треба да се 
следи поделбата на катастарски парцели само доколку 
тоа не е спротивно на основните услови од член 21и 23 
од овој Правилник. 

7. Градежните парцели не се формираат според нас-
ледените и спогодбените делби на сопствениците на 
градежното земјиште, односно според правниот промет 
на градежното земјиште, доколку тие се во спротив-
ност со основните услови и принципи уредени со овој 
Правилник. 

 
Член 23 

1) Минимални димензии на градежни парцели кои 
со урбанистички план за прв пат се оформуваат во по-
драчја за кои е утврдена класата на намени А1 – семеј-
но домување во станбени куќи, во зависност од видот 
на домувањето, градбата и густината на изградбата се: 

1. Широчина 6 м со длабочина 20 м за куќи во низа. 
2. Широчина 10 м со длабочина 20 м за двокуќи. 
3. Широчина 14 м со длабочина 20 м за самостојна 

семејна куќа во подрачје со густа градба (над 50% из-
граденост на земјиштето). 

4. Широчина 16 м со длабочина 22 м за самостојна 
семејна куќа во подрачје со средно густа градба (од 20-
50%  изграденост на земјиштето). 

5. Широчина 20 м со длабочина 25 м за самостојна 
семејна куќа во подрачје со ретка градба (до 20% из-
граденост на земјиштето). 

6. Широчина 30 м со длабочина 50 м за вилна на-
селба за домување од највисок стандард. 

2) При оформување на градежни парцели за различ-
ни класи на намени се утврдуваат следните минимални 
нормативи за пресметување на најмалата површина на 
градежната парцела: 
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- А3 групно домување – најмалку 30 м2 по корис-
ник; 

- В1 образование и наука – најмалку 20 м2 по уче-
ник за основно училиште, 25 м2 по ученик за средно 
училиште и 30 м2 по ученик за високообразовна инсти-
туција; 

- В2 здравствени и социјални институции – најмал-
ку 30 м2 по корисник за детски јасли, 35 м2 по корис-
ник за детска градинка и 80 м2 по легло за клинички 
центри и болници; 

- В3 култура -  најмалку 7 м2 по гледач за театар и 3 
м2 по гледач за кино; 

- Д3 спорт и рекреација – најмалку 2 м2 по жител за 
игралишта за деца и 2 м2 по жител за спортски терени. 

3) При планирање на површини за градба за класи-
те на намена А1 и А2  - семејно домување во станбени 
куќи и згради се пресметува најмалку 25 м2 по жител. 

4) При планирање на површини за градба за класи-
те на намени Б1, Б4, В4 и други класи на намени кои се 
остваруваат во канцелариски простори се пресметува 
најмалку 12 м2 по вработен.     

 
6. Намена на земјиштето 

 
Член 24 

1) Намената на земјиштето во рамките на план-
скиот опфат задолжително се уредува со урбанистич-
ките планови од член 7 т.2 и урбанистичкиот проект од 
член 50 ст.3 од Законот. 

2) Намената на земјиштето се уредува на ниво на 
градежна парцела во детален урбанистички план, а и во 
урбанистички план за село, урбанистички план вон на-
селено место и урбанистички проект од член 50 ст.3 од 
Законот, доколку во нив се оформуваат градежни пар-
цели. 

3) Намената на земјиштето се уредува на ниво на 
наменска зона во генерален урбанистички план, а и во 
урбанистички план за село, урбанистички план вон на-
селено место и урбанистички проект од член 50 ст.3 од 
Законот доколку се изработуваат во размер 1:2500, 
1:5000 и 1:10000. 

 
Член 25 

1) Наменска зона е ограничена површина на гра-
дежно земјиште со иста наменска употреба на земји-
штето. 

2) Иста наменска употреба на земјиштето зоната 
има кога е составена од: 

- една иста намена при што зоната е хомогена, 
- слични и истородни намени чијашто меѓусебна 

компатибилност овозможува релативна наменска хо-
могенизација, 

- различни, но компатибилни намени при што една-
та е преовладувачка, односно повеќе застапена и стану-
ва именител на зоната, и  

- различни, но компатибилни намени без преовла-
дувачка застапеност ниту на една од нив, при што ме-
шањето на повеќе намени на ист простор станува ос-
новна карактеристика и именител на зоната (зона на 
мешана намена). 

4) Во рамките на наменската зона со урбанистички 
план се утврдуваат исти општи услови за градење и ре-
жим на користење на земјиштето. 

5) Наменската зона се дефинира во графичкиот дел на 
урбанистичкиот план со граница на наменската зона која 
ја опкружува површината со иста намена на земјиште. 

6) Границата на наменската зона се уредува како 
планска одредба во генерален урбанистички план, ур-
банистички план за село, урбанистички план вон насе-
лено место и урбенистички проект од член 50 ст.3 од 
Законот, кои се изработуваат во размер 1:2 500, 1:5 000 
и 1:10 000. 

7) Во детален урбанистички план, како и во урбани-
стички план за село, урбанистички план вон населено 
место и урбанистички проект од член 50 став 3 од За-
конот кои се изработуваат во размер 1:1000, границите 
на зоната се уточнуваат до совпаѓање со регулаторните 
линии – регулационата линија и границата на градеж-
ната парцела. 

 
Член 26 

1) Уредувањето на намената на земјиштето во урба-
нистичките планови од член 7 т.2 и урбанистичкиот 
проект од член 50 ст.3 од Законот се врши со системот 
на класи на намени. 

2) Системот на класи на намени е инструмент на 
урбанистичкото планирање со кој се врши класифика-
ција на дејностите и активностите во рамките на план-
ските опфати на урбанистичките планови, обележува-
ње на постојните намени и одредување на планираните 
намени на земјиштето.  

3) Под намена се подразбира начинот на уредува-
њето, изградбата и употребата на градежното земјиште 
и на градбите согласно дејностите и активностите што 
се вршат и одвиваат во нив. 

4) Под дејности се подразбираат стопанските и де-
ловните дејности и јавните и комуналните сервиси кои 
се дефинирани со Националната класификација на деј-
ности. 

5) Под активности се подразбираат домувањето и 
сите активности врзани за него како што се рекреација-
та, сообраќајот и слично, кои не се опфатени со Нацио-
налната класификација на дејности. 

 
Член 27 

1) Системот на класи на намени е составен од пое-
динечни намени, класи на намени и групи на класи на 
намени, при што сродни намени со заеднички функци-
онални и просторни карактеристики се групираат во 
класи на намени, а сродни класи на намени се групира-
ат во група на класи на намени. 

2) Класите на намени се формираат врз основа на 
заеднички физички карактеристики на просторите и 
градбите во кои дејностите и активностите се одвиваат 
како и просторните реперкусии од нивното градење и 
употреба. 

3) Класата на намени се обележува со име, голема 
буква од кирилското писмо кое ја означува групата 
класи на намени на која и припаѓа и  со арапска цифра, 
додека групата класи на намени се обележува со име и 
со голема буква од кирилското писмо. 

 
Член 28 

1) Системот на класи на намени е составен од пет 
групи на класи на намени: 

- А Домување 
- Б Комерцијални и деловни намени 
- В Јавни институции 
- Г Производство, дистрибуција и сервиси 
- Д Зеленило и рекреација 
 
2) Групите на класи на намени се составени од 

следните класи на намени: 
- А Домување 
А1 семејно домување во станбени куќи 
А2 семејно домување во станбени згради 
А3 групно домување 
А4 времено домување 
 
- Б Комерцијални и деловни намени 
Б1 мали комерцијални и деловни единици 
Б2 големи трговски единици 
Б3 големи угостителски единици 
Б4 деловни простори  
Б5 хотелски комплекси 
Б6 простори за собири 
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В Јавни институции 
В1 образование 
В2 здравство 
В3 култура 
В4 државни институции 
В5 верски институции 
 
Г Производство, дистрибуција и сервиси 
Г1 тешка и загадувачка индустрија 
Г2 лесна и незагадувачка индустрија 
Г3 сервиси 
Г4 стоваришта 
Г5 инфраструктура 
 
Д Зеленило и рекреација 
Д1 парковско зеленило 
Д2 заштитно зеленило 
Д3 спорт и рекреација 
 
3) Класите на намени се составени од следните по-

единечни намени: 
 
А ДОМУВАЊЕ 
- А1 семејно домување во станбени куќи ги опфа-

ќа сите видови станбени куќи со дворови: самостојни,  
двокуќи, куќи во низови, атриумски куќи, вили, викенд 
куќи и други, кои се состојат од најмногу три станови 
односно имаат најмногу три кујни во проектната доку-
ментација, градежната реализација и употребата. Во 
урбанистички план за село класата А1 ги опфаќа и сел-
ските стопански дворови. 

- А2 семејно домување во станбени згради ги оп-
фаќа сите видови семејно домување во повеќеетажни 
станбени згради со повеќе од три станови,  комуника-
циски вертикали и големи густини на населеност, во 
блоковски низи, самостоечки и други. 

- А3 групно домување ги опфаќа сите видови дому-
вање во кои станарите дел од своите потреби - најчесто 
исхраната, ги задоволуваат во заеднички простории, како 
што се домови за престој на ученици, студенти, стари 
лица, самци, деца без родители, незгрижени лица и др. 

- А4 времено сместување во кое спаѓаат сите видо-
ви хотели, пансиони, преноќишта и слични видови 
градби, освен големи хотелски комплекси со повеќе 
придружни намени. 

 
Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
- Б1 мали комерцијални и деловни дејности во 

кои спаѓаат и услужни и угостителски дејности кои се 
изведуваат во дуќани со или без витрини и имаат дире-
ктен контакт со јавни пешачки површини како што се 
продажба, продажба и излагање, поправка на лични 
предмети, храна, предмети за домаќинство, ресторани, 
кафулиња, слаткарници, банки, пошти, интелектуални 
услуги, адвокатски и поштарски канцеларии, аптеки, 
мали ординации, салони, козметички студија и др. 

- Б2 големи трговски единици во кои спаѓаат сите 
видови трговија на мало која се остварува во самостој-
ни објекти или во значителни делови од објектите како 
што се трговски центри, стоковни куќи, големи специ-
јализирани продавници, супермаркети, затворени паза-
ри и пазари на отворено. 

- Б3 големи угостителски единици во кои спаѓаат 
сите видови угостителски дејности кои се вршат во са-
мостојни градби или во значителни делови од градбите 
како што се ресторани, таверни, ноќни клубови, казина 
и дискотеки. 

- Б4 деловни дејности кои се одвиваат во големи 
канцелариски простори од трговски друштва, акцио-
нерски друштва, управни згради, професионални и фи-
нансиски сервиси и др. 

- Б5 хотелски комплекси кои зафаќаат многу про-
стор поради постоењето на многу различни содржини 
од услужен карактер 

- Б6 простори за собири во кои спаѓаат сите видови 
градби со трибини за гледачи како што се стадиони, 
спортски, конгресни и повеќенаменски сали, саеми и сл. 

В   ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
 - В1 образование и наука во кои спаѓаат сите ви-

дови претшколско, основно, средно и високо образова-
ние, континуирано и дополнително образование, како и 
сите видови научни институции. 

- В2 здравствени и социјални институции со сите 
видови клиники, амбуланти, клинички центри, болни-
ци, здравствени домови, лечилишта и др, како и сите 
видови на социјални установи. 

- В3 култура со сите видови дејности кои се одви-
ваат во специјални градби како што се театри, киноса-
ли, музеи, галерии, кинотеки, домови на културата, 
филхармонии, опери и др. 

- В4 државни институции во кои спаѓаат сите ор-
гани на извршната, судската и законодавната власт, др-
жавни институции, заводи, агенции и дирекции, како и 
органи на локалната самоуправа. 

- В5 верски институции во кои спаѓаат цркви, џа-
мии, синагоги, манастири, текиња и др. 

 
Г   ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 
- Г1 тешка и загадувачка индустрија во која спа-

ѓаат сите видови индустриски погони кои имаат голе-
ми енергетски барања, голем промет на суровини и ма-
теријали, создаваат голем обем на сообраќај и создава-
ат отпад и штетни еманации. 

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија во која 
влегуваат сите видови производство кои не побаруваат 
многу енергија, не создаваат голем промет на сурови-
ни, материјали и сообраќај и не произведуваат штетни 
еманации. 

- Г3 сервиси за одржување и поправка на опрема и 
индустриски производи како што се сервиси за автомо-
били и други возила, машини, алати и инструменти, хе-
миско чистење и др. 

- Г4 стоваришта во кои спаѓаат сите видови стова-
ришта за складирање на стока на отворен или затворен 
простор, во специјални услови за чување, отпади, авто-
пазари и др. 

- Г5 инфраструктура во која спаѓаат сите дејности 
од областа на сообраќајната и комуналната инфрастру-
ктура како што се објекти на водоводот, канализација-
та, топлификацијата, електроенергетиката, поштенска-
та и телефонската, радио и телевизиската инфрастру-
ктура, терминали и станици на воздушниот, водениот и 
копнениот сообраќај, повеќеетажни гаражи и др. 

 
Д  ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 
- Д1 парковско зеленило во кое спаѓаат сите видо-

ви површини со садено зеленило и уреден пејсаж како 
паркови, паркови-шуми, градини, ботанички бавчи, 
фитории и др. 

- Д2 заштитно зеленило во кое спаѓаат уредени зе-
лени површини чија основна намена е да ги изолираат 
зоните со инкомпатибилни намени и имаат улога на 
тампон зони. 

- Д3 спорт и рекреација во кои спаѓаат сите видови 
активности за спорт, рекреација или забава на отворено 
или затворено како спортско-рекреативни сали и базени 
за пливање без трибини, рекреативни езера, забавни пар-
кови, тематски паркови, зоолошки градини и сл. 

 
Член 29 

1) Системот на класи на намени се употребува во 
урбанистичките планови во функција на флексибилно-
ста која треба да биде вградена во планот при одреду-
вањето на намената на земјиштето. 

2) Најголема флексибилност обезбедува одредува-
њето на намената до нивото на група на класи на наме-
ни. Средна флексибилност на урбанистичкиот план се 
обезбедува со употребата на класи на намени, а најго-
лема ригидност се постигнува со одредување на кон-
кретни сингуларни намени. 
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Член 30 
1) Намената на земјиштето во генерален урбани-

стички план се одредува со употреба на наменски зони 
кои се хомогенизираат врз основа на една група на кла-
си на намени, врз основа на една класа на намени или 
со употреба на зони со мешани намени каде што зоната 
ја формираат две или повеќе компатибилни класи на 
намени или групи на класи на намени. 

2) Поединечната намена се употребува во генерален 
урбанистички план со симбол за поединечна намена ко-
га е неопходно да се заштити функција од јавен интерес 
утврден со закон или градба од значење за републиката 
која треба да се лоцира во зона со друга намена. 

3) Во урбанистички план за село или урбанистички 
план вон населено место кои се изработуваат во размер 
1:2500, 1:5000 и 1:10000 намената на земјиштето се 
одредува со помош на системот на класи на намени 
согласно со став 1 и став 2 од овој член.  

 
Член 31 

1) Во деталниот урбанистички план, урбанистички-
те планови од член 7 точка 2 од Законот кои се израбо-
туваат во размер 1:1000 и урбанистичкиот проект од 
член 50 став 3 од Законот, системот на класи на намени 
се употребува со одредување на една класа на намена 
или на поединечна намена во рамките на една градеж-
на парцела. 

2) Заради флексибилност на планот, во урбанистич-
ките планови од став 1 од овој член при одредување на 
намената на земјиштето како планска одредба со алтер-
нативи може да се употребуваат две или повеќе меѓу-
себе компатибилни класи на намени во рамките на на-
менската зона одредена со план од повисоко ниво. Ал-
тернативните класи на намени таксативно се наведуваат 
за одделни градежни парцели при што збирот на повр-
шините на градежните парцели со алтернативни намени 
не може да зафати повеќе од 30% од површината на на-
менската зона за да не го смени карактерот на зоната. 

 
Член 32 

1) Под компатибилни класи на намени се подразби-
раат две или повеќе класи на намени кои можат да ег-
зистираат во иста наменска зона, блок или градежна 
парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функ-
ционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиште-
то и градбите. 

2) Класата на намени А1 неможе да создава зона на 
мешана намена со класите на намени А2 и Б1, како и со 
други некомпатибилни класи на намени ниту во урба-
нистички план ниту со акт за пренамена. 

3) Класите на намени Б2, Б3, Б5, Б6, В1, В2, В3, В4, 
В5 и Д3 по правило не создаваат зона на мешана наме-
на со класите на намена А2 и А3. 

4) Групата на класи на намени Г неможе да создава 
зона на мешана намена со ниту една друга група на 
класи на намени, а класите на намени Г1, Г2, Г3, Г4 и 
Г5 неможат да се поместуваат како поединечна намена 
во наменски зони со групата на класа на намена А. 

5) За утврдените класи на намени компатибилни се: 
 
А. Домување 
А1 семејно домување во станбени куќи   - Д1 и Д2 
А2 семејно домување во станбени згради  - Б1, Б2, 

Б4, Д1 и Д2 
А3 групно домување  - Б1, Б2, В2, Д1 и Д2 
А4 времено сместување - Б1, В2, Д1 и Д2 
Б. Комерцијални и деловни намени 
Б1 мали комерцијални и деловни дејности - А2, А3, 

Б4, Б5, Б6, Д1 и Д2 
Б2 големи трговски единици  - А3, А4, Б4, Д1 и Д2 
Б3 големи угостителски единици  - А3, А4, В4, Д1 и Д2 
Б4 деловни дејности - А4, Б1, Б2, Б3, Д1 и Д2 
Б5 хотелски комплекси - Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Д1, Д2, и Д3 
Б6 простори за собири - А4, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Д1, 

Д2, Д3 

В. Јавни институции 
В1 образование и наука - А3, Д1 и Д2 
В2 здравствени и социјални институции  - А3, А4, 

Д1 и Д2 
В3 култура  - Д1 и Д2 
В4 државни институции - Д1 и Д2 
В5 верски институции - А4, Б3, Д1 и Д2 
Г. Производство, дистрибуција и сервиси    
Г1 тешка и загадувачка индустрија  - Д2 
Г2 лесна и незагадувачка индустрија  - Г3, Г4, Д1 и Д2 
Г3 сервиси - Г2, Г4 и Д2 
Г4 стоваришта - Г2, Г3 и Д2 
Г5 инфраструктура - Б1, Б2, Б3, Б4, Г4 и Д2 
Д. Зеленило и рекреација 
Д1 парковско зеленило - Б1, Б3, Б6 и Д3 
Д2 заштитно зеленило - нема 
Д3 спорт и рекреација - А4, Б5, Б6 и Д1  
                                                                                                                    

7. Градежна линија и површина за градење 
 

Член 33 
1) Градежна линија е планска одредба која прет-

ставува граница на површината за градење во градеж-
ната парцела и ја дефинира просторната граница до ко-
ја градбата може да се гради. 

2) Просторната дефиниција на градежната линија и 
протегањето на нејзиното правно дејство е како во 
член 13 став 2 од овој Правилник. 

3) Градежната линија е планска одредба која се уре-
дува во урбанистички план кој се изработува во размер 
1:1000 и 1:500 и во урбанистички проект кој се израбо-
тува во размер 1:1000, 1:500 и 1:200. 

 
Член 34 

1) Градежна линија се исцртува во градежни пар-
цели каде што со планот се утврдуваат услови за идна 
градба. 

2) Со градежна линија не може да се потврдува, 
утврдува или менува правниот статус на постојна град-
ба, особено по основа на нејзината легалност.  

3) За постојните легални градби кои се снимени во до-
кументационата основа, а за кои во урбанистичкиот план 
не се утврдуваат услови за идна градба, не се исцртува 
градежна линија, туку информативна црна линија.   

 
Член 35 

Постојат три вида градежни линии, и тоа: 
1. Градежна линија како ознака за просторната 

граница за градење дефинирана во член 33 став 1 од 
овој Правилник. 

2. Помошна градежна линија како ознака за дени-
велација, пасажи или друга промена во рамките на по-
вршината за градење. 

3. Подземна градежна линија со која се уредува 
границата за градење под котата на теренот доколку 
таа не се совпаѓа со градежната линија која ја ограни-
чува надземната изградба. 

 
Член 36 

1) Градежната линија се спроведува со дозволени 
пречекорувања од страна на издадените елементи од 
архитектонската пластика на градбите. Дозволените 
пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички 
план во согласност со овој Правилник. 

2) Кога градежната линија се совпаѓа со границата 
на градежната парцела со соседот не се дозволени пре-
чекорувања на градежната линија со ниту еден вид ар-
хитектонски издатини. 

3) Кога градежната линија не се совпаѓа со граница-
та на градежната парцела не се дозволени пречекорува-
ња на градежната линија на било која висина од верти-
калната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа 
со границата на градежната парцела.  

4) Доколку градежната линија се совпаѓа со регула-
ционата линија, дозволени пречекорувања се: 

- првиот скалник од влезните партии до 30 см ако 
ширината на тротоарот е поголема од 2,25 см, 
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- првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, 
влезни партии, конструктивни столбови, вертикални 
комуникации и други издадени делови на архитектон-
ската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е 
поголема од 2,25 м, 

- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, бал-
кони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат 
помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабо-
чина за уличен коридор широк до 12 м и до 7,5% од 
широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м дла-
бочина. Елементите на второстепената архитектонска 
пластика не се појавуваат на фасадата на градбата нај-
малку 3,60 м над котата на тротоарот, 

- третостепена пластика во која спаѓат: пиластри, 
корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архите-
ктонска пластика до 30 см. 

5) Процентот од вкупната должина или површина 
од фасадата кој може да го зафати одреден тип архите-
ктонска пластика се уредува со урбанистички план за 
секој плански опфат поединечно. 

6) Минималното растојание на второстепената пла-
стика од соседот при калканско спојување на соседни-
те градби се уредува со урбанистички план за секој 
уличен фронт поединечно. 

7) Доколку градежната линија не се совпаѓа со ре-
гулационата линија, а просторот помеѓу регулационата 
и градежната линија во перспектива треба да се упо-
треби за проширување на сообраќајниот коридор, ва-
жат одредбите од ставот 4 од овој член. 

8) Доколку градежната линија е кон дното на гра-
дежната парцела дозволените пречекорувања имаат по-
голема амплитуда на вредности кои се уредуваат во ур-
банистички план во зависност од околностите за секој 
плански опфат, четврт или блок. 

9) За домување во семејни куќи со дворови, вилни 
населби, и градби од други намени со меѓусебни расто-
јанија поголеми од 20 м, по правило нема општи огра-
ничувања за употребата на архитектонската пластика. 

 10) Кога површините за градење од страната на 
градежната парцела се на растојание од 3 м и помало 
не се дозволени пречекорувања на градежната линија 
со прво и второ степена пластика. 

 
Член 37 

1) Површина за градење е планска одредба со која 
во урбанистички план се утврдува делот од градежната 
парцела која се предвидува за градење на градбите. 

2) Површината за градење е дел од градежната пар-
цела ограничен со градежни  линии. 

3) Површината за градење е дефинирана во рамки на 
една градежна парцела и не може да се протега низ две 
или повеќе парцели. Континуитетот на површината за 
градење низ две или повеќе градежни парцели во урба-
нистичкото планирање се добива како збир од поединеч-
ни површини за градење чиишто граници се совпаѓаат, 
со границите на градежните парцели со што се обезбеду-
ва калканско спојување на соседните градби во низа, 
уличен фронт и слично. 

4) Во една градежна парцела по правило има една 
површина за градење во која може да се гради само ед-
на градба. Комплексните градби составени од повеќе 
површини за градење во една градежна парцела по пра-
вило се уредуваат со урбанистички проект од член 50 
став 1 од Законот како разработка на површината за 
градење уредена во урбанистички план. 

 
Член 38 

1) Доколку во урбанистички план утврдената повр-
шина за градење во една градежна парцела не ја опфа-
ќа постојната градба во парцелата, искористувањето на 
правото на градење на површината за градење е усло-
вено со рушење и отстранување на постојната градба. 

2) Доколку површината за градење од став 1 од овој 
член опфаќа повеќе од 50% од површината на основата 
на приземниот спрат на постојната градба во парцелата, 
искористувањето на правото за градење не е условено.  

Член 39 
Површината за градење како планска одредба во 

урбанистички план се употребува на два начина: 
1. Во урбани подрачја со густа градба површината 

за градење е по правило целосно искористена за граде-
ње така што, градежните линии се совпаѓаат со надво-
решните линии на фасадните ѕидови од основите на 
градбите. 

2. Во рурални или урбани подрачја во зони со вилни 
населби или едносемејни куќи во градежни парцели со 
површина поголема од 500 м2, може да се оформи поголе-
ма површина за градење, во која површината на градбата 
е уредена со дозволениот процент на изграденост, што 
обезбедува соодветна архитектонска слобода во облику-
вањето на градбите и просторот во градежната парцела. 

 
Член 40 

1) Диспозицијата на површината за градење во гра-
дежната парцела и нејзиното растојание од границите 
на градежната парцела зависат од типот на градење, 
односно од начинот на групирањето на градбите во 
блокот. Постојат три типа на градење, и тоа: 

1. Периметрално градење на блок кај кое површи-
ните за градење се групираат по периметарот на блокот 
и ослободуваат неизграден простор во средината на 
блокот во вид на внатрешно блоковско двориште, 

2. Површинско градење на блок кај кое површи-
ните за градење ја покриваат целата површина на бло-
кот при што во секоја градежна парцела и во секоја по-
вршина за градење се обезбедува внатрешен двор, 
атриум или патио, и 

3. Дисперзивно градење на блок кај кое површините 
за градење се слободно распоредени по целата површина 
на блокот на растојание една од друга. 

2) Растојанијата помеѓу површината за градење и 
границата на градежната парцела зависат од типот на 
градење и намената на земјиштето, и тоа: 

1. Кај периметралниот тип на градење наменет за 
домување површините за градење се по правило поме-
стени кон лицето на парцелата, тежнеат да ја зафатат 
целата широчина на парцелата и да се допираат со со-
седните површини за градење. Растојанието помеѓу по-
вршината за градење и страната на парцелата тежнее 
кон нула, а и растојанието помеѓу површината за гра-
дење и регулационата линија со згуснувањето на град-
бата тежнее кон нула. Растојанието помеѓу површината 
за градење и дното на парцелата е најмалку 6,0 м. 

2. Кај површинскиот тип на градење наменет за до-
мување кај кој отворите на градбите се ориентирани 
кон внатрешните дворови, растојанието помеѓу повр-
шината за градење и регулаторните линии е нула или 
тежнее кон нула.  

3. Кај дисперзивниот тип на градење наменет за до-
мување со слободностоечки градби со по четири фаса-
ди со отвори, растојанието помеѓу површините за гра-
дење и границите на градежната парцела е најмалку 3,0 
м за градби високи до 6,60 м (мерено од тротоарот до 
горниот венец), потоа најмалку половина височина за 
градби до 24,0 метри височина и најмалку 12,0 м за 
градби високи над 24,0 м. Растојанијата важат за стра-
ни од површината за градење на кои се предвидуваат 
регуларни отвори на градбите. 

3) При одредувањето на диспозицијата на површината 
за градење во урбанистички план, не се дозволени расто-
јанија помеѓу површината за градење и страната на гра-
дежната парцела поголеми од нула, а помали од 1,20 м. 

4) Кога растојанието помеѓу површината за градење 
и страната на градежната парцела е нула, не се дозво-
лени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата 
на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 
3,0 м дозволени се само помошни отвори со парапет од 
најмалку 1,60 метри, а на растојанија поголеми од 3,0 
метри се дозволени регуларни отвори на таа страна од 
градбата.  
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8. Височина на градење  
Член 41 

1) Плански одредби за ограничување на височината 
на градбите во урбанистички план се: висинска кота на 
тротоар или пристапна сообраќајница, височина на 
приземната или нултата плоча, максимална височина 
на градбата, максимален број на спратовите, максимал-
на височина на кровната конструкција и правила на 
градење над максималната височина на градбата, од-
носно котата на горниот венец. 

2) Планските одредби од став 1 од овој член се уре-
дуваат за секоја градежна парцела поединечно во дета-
лен урбанистички план, во урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено место и урбанистички 
проект од член 50 став 3 од Законот кои се изработува-
ат во размер 1:1000; 1:500 или 1:200. 

3) Планските одредби од став 1 од овој член се уре-
дуваат на ниво на блок, четврт или наменска зона во 
генерален урбанистички план, урбанистички план за 
село и урбанистички план вон населено место кои се 
изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000.  

 
Член 42 

1) Максимална височина на градбата е планска 
одредба со која се утврдува дозволената височина на 
градбата на вертикалната рамнина чијшто пресек со те-
ренот се совпаѓа со градежната линија. 

2) Максималната височина на градбата во урбани-
стички план се изразува како вертикално растојание по-
меѓу тротоарот и завршниот венец на градбата во должни 
метри. Максималната височина на градбата се одредува 
за онаа страна од површината за градење која гледа кон 
лицето на градежната парцела. Доколку тротоарот долж 
лицето на парцелата е во пад, максималната височина се 
одредува од висинската кота на тротоарот во средината на 
страната на градбата долж падот на теренот. 

3) Висинската кота на тротоарот се уредува во ни-
велманскиот план кој е графички прилог на урбани-
стичкиот план и се изразува како кота на надморска ви-
сочина. 

4) Горен или завршен венец на градбата е хоризон-
тална линија до која завршува вертикалниот фасаден 
ѕид од градбата поставен на градежната линија. 

5) Максималната височина на градбата изразена во 
должни метри може да се надополнува со планска 
одредба која го ограничува бројот на спратови кој мо-
же да се изгради во одредената височина. 

6) Доколку максималната височина на градбата 
изразена во должни метри се надополнува со планска 
одредба која го ограничува бројот на спратови, најма-
лата спратна височина со која се пресметува бројот на 
спратови, мерено од плоча до плоча, за домување е 
2,90 м, а за деловна дејност 3,40м. 

 
Член 43 

1) Максималната височина на градбата се фор-
мулира како условена планска одредба која се оствару-
ва доколку во постапката за спроведување на планот со 
проектна документација се докаже дека се исполнети 
условите утврдени во планот за достигнување на ма-
ксималната височина на градбата. Оваа условеност нај-
често се однесува на барањето во рамките на градежна-
та парцела да се обезбеди потребниот број на паркинг 
места според намената на градбата и стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање или друг по-
строг услов утврден во урбанистичкиот план за кон-
кретното подрачје, блок или градежна парцела. 

2) Максималната висина на градбата се формулира 
како неусловена планска одредба во урбанистичкиот 
план секаде каде што рамномерната височина на улич-
ниот фронт е императив кој произлегува од значењето 
и карактерот на подрачјето во планскиот опфат, при 
што обврските за обезбедување на потребниот број на 
паркинг места се уредуваат со посебни одредби. 

Член 44 
1) Одредувањето на максимална височина на градбите 

во урбанистички план ги следи следните принципи: 
1. Со одредувањето максимална височина се обез-

бедува хармонизација и рамномерен развој на урбаното 
ткаење, па цел на оваа планска одредба е воедначување 
на висините на градбите најмалку на ниво на еден ули-
чен фронт.  

2. Со рестриктивна политика на градење во височи-
на се заштитува на ниво на хомогенизирана наменска 
зона секој тип на домување, па зголемувањето на мак-
сималната височина на градбите по правило се утврду-
ва со промена на наменска зона и со промена на типот 
на домување. 

3. Максималните височини на градбите во централно-
градските четврти со деловни или мешани намени не тре-
баат да се ограничуваат како во зоните со хомогено дому-
вање без оглед на намените на градбите. 

4. Максималната височина зависи од намената на 
земјиштето и градбите, како и од густината на граде-
њето, односно од меѓусебното растојание на градбите и 
од широчината на уличниот профил. Пошироките 
улични коридори овозможуваат поголеми максимални 
височини на градбите и обратно. 

5. При одредувањето максимална височина на град-
бата се почитуваат стечените права од важечките урба-
нистички планови, па височината по правило се задр-
жува или зголемува, но не се намалува со нов урбани-
стички план. 

6. Зголемување на максималната височина на една 
површина за градење во однос на височината на улич-
ниот фронт е можно на аголни градежни парцели и на 
специјални локации утврдени и аргументирани во ур-
банистички план.  

 
Член 45 

Во урбанистички план се уредува висинската кота 
на приземната плоча на градбите т.н. нулта плоча во 
однос на котата на теренот во урбани подрачја, а во ру-
рални доколку постојат услови за тоа. Општи норми за 
височината на нултата плоча се: 

1. Максимална височина на нултата плоча во од-
нос на теренот за сите видови градби со намена дому-
вање или мешани намени на домување со комерцијал-
ни намени во приземјето, е 1,20 м. 

2. Не е дозволено поместување на нултата плоча 
под котата на теренот. 

3. Максимална височина на нултата плоча во однос 
на котата на тротоарот за сите градби кај кои градежна-
та линија се совпаѓа со регулационата линија, а наме-
ната на градбите е Б1, Б2 и Б3 е 15 см. 

 
Член 46 

1) Височина на слеме е планска одредба која се 
уредува во урбанистички план како услов за градење 
на ниво на наменска зона, уличен фронт, блок или 
плански опфат.  

2) Слеме е највисока точка на кровната конструкција 
или највисока хоризонтална линија на пресекот на накри-
вените рамнини што го формираат покривот. 

3) Височина на слеме се одредува и мери од котата 
на горниот, односно завршниот венец на градбата. 

4) Максималната височина на слеме е до 4,50 м над 
завршниот венец на градбата, а со урбанистички план 
може да се одреди помала или поголема височина на 
слемето во зависност од карактерот на ендемскиот ар-
хитектонски израз или за специјални градби. 

5) Во рамките на дозволената висина на слемето и 
силуетата на покривот се уредува потпокривен корисен 
простор кој се третира рамноправно како и другиот ко-
рисен изграден простор по спратовите на градбата. Во 
потпокривот може да се искористи само една спратна 
височина. 
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Член 47 
1) Во дозволената височина на слемето можно е 

формирање на повеќе типови на покриви од кои најче-
сти се косите, мансардните и рамните покриви. Со 
урбанистички план може да се уредува и типот на по-
кривот, доколку е тоа важно за зачувувањето на ендем-
скиот архитектонски израз, но со овие стандарди и 
нормативи се уредуваат дозволените агли и силуети за 
одредени типови на покриви. 

2) Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 
350 кој се пресметува од завршниот венец на градбата. 

3) Мансардниот покрив има максимален агол на ко-
сина од 600 кој мора да почнува од завршниот венец 
поставен на вертикалната рамнина чијшто пресек со 
теренот е градежната линија. 

4) Рамните покриви имаат агол на косина до 5% и 
во дозволената силуета е можно скалесто повлекување 
од страната на лицето на парцелата и оформување пот-
покрив, кој кон дното на парцелата е со вертикален ѕид 
во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлеку-
вање е најмногу 600.  

Член 48 
Од максималната височина на слемето и дозволена-

та силуета на покривот може да отстапуваат други де-
лови на градбите што се уредува со урбанистички план 
на ниво на плански опфат, блок или поединечна гра-
дежна парцела и тоа: 

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени по-
кривни елементи, 

- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, 
вертикални комуникации и сите техничко-технолошки 
инсталации, и 

- сите архитектонски декоративни елементи со кои 
не се обѕидува или оформува затворен корисен простор 
над котата на горниот венец, односно над дозволената 
силуета на покривот. 

 
9. Процент на изграденост и коефициент на  

искористеност на земјиштето  
Член 49 

1) Процент на изграденост на земјиштето (Р) е 
урбанистичка величина која ја покажува густината на 
изграденост, односно колкав дел од градежното земји-
ште е зафатен со градба. 

2)  Процентот на изграденост на земјиштето се прес-
метува како однос помеѓу површината на земјиштето под 
градбата и вкупната површина на градежното земјиште, 
изразен во процент. Во површината под градба се подраз-
бира површината ограничена со надворешните ѕидови и 
столбови на градбата во висина на приземната плоча без 
надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.  

3) Процентот на изграденост на земјиштето може да 
се пресметува за градежна парцела, градски блок, град-
ска четврт, наменска зона или плански опфат. Кога се 
пресметува за градежна парцела, се зема површината за-
фатена со градба и површината на градежната парцела. 
Кога се пресметува за блок се зема збирот на површини 
зафатени со градби и збирот на површини на градежни-
те парцели. Кога се пресметува за четврт, наменска зона 
или плански опфат се зема збирот на површини 
зафатени со градби и збирот на површини на градежни-
те парцели со збирот на површини на земјиштето за 
општа употреба, односно вкупното градежно земјиште. 

4) Процентот на изграденост на земјиштето може 
да се употребува како:  

- урбанистички параметар во документационата ос-
нова на планот, или 

- планска одредба во планската документација на 
урбанистички план.  

Кога процентот на изграденост се употребува во до-
кументационата основа, се мери површината на град-
бите кои се снимени во ажурираната геодетска подло-
га. Кога се употребува во планската документација се 
мери површината на површините за градење утврдени 
во планот. 

Член 50 
1) Коефициент на искористеност (К) на земјиште-

то е урбанистичка величина која го покажува интензи-
тетот на изграденост на градежното земјиште. 

2) Коефициент на искористеност на земјиштето се 
пресметува како однос помеѓу вкупната изградена повр-
шина, односно збирот на површините на сите изградени 
спратови на градбата и вкупната површина на градежното 
земјиште, изразен со рационален број до две децимали. 
Под вкупна изградена површина се сметаат површините 
на сите надземни етажи. 

3) Коефициентот на искористеност на земјиштето 
може да се пресметува за градежна парцела, градски 
блок, градска четврт, наменска зона или плански опфат. 
Во зависност за која единица градежно земјиште се 
пресметува, коефициентот на искористеност на земји-
штето, величината на површината на градежното земји-
ште се зема како во чл. 49 ст.3 од овој Правилник. 

4) Коефициентот на искористеност на земјиштето 
може да се употребува како во член 49 став 4 од овој 
Правилник.  

Член 51 
1) Процентот на изграденост и коефициентот на 

искористеност на земјиштето како планска одредба мо-
же да се употребат во генерален урбанистички план, во 
урбанистички план за село и урбанистички план вон насе-
лено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 
1:10000, како и во други планови во кои со планска одред-
ба не се прецизно дефинирани површините за градење. 

2) Во плановите од став 1 од овој член процентот на 
изграденост и коефициентот на искористеност на земји-
штето се употребуваат со минимални или максимални 
вредности на ниво на блок, четврт или наменска зона. 

3) Процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност на земјиштето не се употребуваат како 
планска одредба на ниво на градежна парцела во урба-
нистички планови во кои со плански одредби се дефи-
нирани градежните парцели, градежните линии, повр-
шините за градење,  максималната височина на градби-
те, бројот на спратови и висината на слемето. 

 
Член 52 

1) Процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност на земјиштето се нормираат преку типич-
ни урбани просторно физички и наменски ситуации кои се 
дефинирани со намената на земјиштето, системот на град-
ба, спратноста и големината на градежните парцели. 

2) Прифатливи вредности на процентот на изграде-
ност (Р) и коефициентот на искористеност на земјиште-
то (К) во услови на периметрално градење на блок се: 

1.  Домување во вили до П+1 спрат на парцели со 
површина од 2500 - 3000 м2: 

Р = 6 – 14 %   К = 0,06 – 0,18 
2.  Домување во вили до П+1 спрат, на парцели со 

површина од 1000 - 2500 м2: 
Р = 8 – 20 %   К = 0,2 – 0,46 
3.  Домување во куќи со градини до П+1 спрат, на пар-

цели со површина од 300 - 1000 м2 
Р = 12 – 30 %   К = 0,35 – 0,84 
4.  Домување во куќи со градини до П+2 спрата, на пар-

цели со површина од 200 - 300 м2 
Р = 20 – 40 %   К = 0,6 – 1,2 
5. Домување во двокуќи со градини до П+2 спрата на 

парцели со површина од 200 - 300 м2  
Р = 25 – 50 %   К = 0,75 – 1,5 
6.  Домување во куќи со градини во низа до П+2 

спрата, на парцели со површина од 200 - 300 м2: 
Р = 40 – 65 %   К = 1,2 – 2,1 
7.  Домување во куќи со градини во низа, до П+2 

спрата, на парцели со површина од 120 - 200 м2: 
Р = 50 – 75 %   К = 1,5 – 2,6 
8.  Домување во згради со повеќе станови, до П+4 

спрата и калканско поврзување, на парцели од 200 - 
300 м2: 

Р = 45 – 70 %   К = 2,0 – 3,5  
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9.  Домување во згради со повеќе станови, до П+8 
спрата и калканско поврзување на парцели со површи-
на од 300 - 500 м2: 

Р = 40 – 65 %   К = 2,7 – 4,5  
10. Згради со мешани комерцијални намени од П+4 

до П+8 спрата со калканско поврзување, на парцели од 
300 - 500 м2 и поголеми: 

Р = 50 – 90 %   К = 3,0 – 7,0  
3) Прифатливи вредности на процентот на изграде-

ност (Р) и коефициентот на искористеност на земји-
штето (К) во услови на дисперзивно градење на блок и 
големи парцели од 2000 – 10000 м2 со една или повеќе 
градби во градежна парцела, се: 

1.  Домување во слободностоечки згради со повеќе 
станови до П+4 спрата: 

Р = 25 – 35 %   К = 1,2 – 2,0 
2.  Домување во слободностоечки згради со повеќе 

станови, до П+8 спрата: 
Р = 20 – 30 %   К = 2,0 – 2,8 
3.  Домување во слободностоечки згради со повеќе 

станови, до П+14 спрата:  
Р = 15 – 25 %   К = 2,3 – 3,7  
4. Домување и комерцијални намени во слободно-

стоечки градби интегрирани во ниските спратови, до 
П+14 спрата: 

Р = 30 – 50 %   К = 2,5 – 4,0  
5. Комерцијални намени во слободностоечки град-

би интегрирани во ниските спратови, до П+14 спрата: 
Р = 30 – 100 %  К = 2,5 – 7,0  
4) Вредностите на процентот на изграденост и кое-

фициентот на искористеност на земјиштето од став 2 и 
3 од овој член се употребуваат како ориентација при 
одредувањето на нивните максимални вредности како 
планска одредба во урбанистички план или како репер 
за вреднување на постојната состојба во документацио-
ната основа на планот. 

 
10. Паркирање и гаражирање  

Член 53 
1) Паркинг место е правоаголна површина за стацио-

нирање на возило за мирување со димензии, простор за 
пристап, маневрирање  и пристапна сообраќајница или 
рампа кои соодветствуваат со меродавниот габарит на во-
зилото и се пропишани со овој Правилник. 

2) Неопходниот број паркинг места за секоја едини-
ца на градежно земјиште односно за секоја градба спо-
ред нејзината намена или големина и за секоја намен-
ска зона, се утврдува како планска одредба со урбани-
стичките планови од член 7 точка 2 и урбанистичкиот 
проект од член 50 став 3 од Законот. 

3) Планската одредба од став 2 од овој член е задол-
жителна содржина на урбанистичкиот план, изводот од 
урбанистичкиот план, решението за локациски услови и 
извештајот на Комисијата за технички прием на градбите. 

 
Член 54 

1) Паркиралиштата се површини од градежното 
земјиште или од градбите кои се сообраќајно технички 
обликувани на безбеден и економичен начин да обезбедат 
групно стационирање на повеќе возила, така што за секое 
возило да има паркинг место и независен, безбеден и 
прегледен сообраќаен пристап. 

2) Основните видови на паркиралишта кои се уредува-
ат со урбанистички план се: 

1. Паркиралишта во градежните парцели и градбите 
наменети за домување кои им служат на жителите. 
Овие паркиралишта се планираат во рамки на градеж-
ната парцела и може да се изведат во дворното место 
или во надземните и подземни спратови од градбата и 
парцелата. 

2. Паркиралишта во подрачја наменети за домување 
кои им служат на посетителите. Овие паркиралишта се 
планираат на земјиште за општа употреба или во голе-
мите градежни парцели во состав на паркиралиштата 
од точка 1 на овој став. 

3. Паркиралишта во подрачја и градби наменети за ра-
бота (со групи на класи на намени Б, В и Г) кои им служат 
на вработените. Овие паркиралишта се планираат во 
рамки на градежната парцела, а во посебни услови утвр-
дени во план и на земјиште за општа употреба. 

4. Паркиралишта за јавна употреба кои доколку се 
површински, се планираат на земјиште за општа упо-
треба, а доколку се повеќекатни се планираат во гра-
дежни парцели наменети за изградба на градби од со-
обраќајна инфраструктура за кои со закон е утврден 
јавниот интерес. 

 
Член 55 

1) Просторната диспозиција и најмалиот задолжи-
телен број на паркинг места за паркиралиштата од 
чл.54 од овој Правилник се уредуваат со урбанистички 
план, и тоа: 

1. Во генерален урбанистички план како и урбани-
стички план за село и урбанистички план вон населено 
место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 
1:10000 се утврдува локацијата за паркиралишта од 
чл.54 ст.2 т.4 од овој Правилник, а за паркиралиштата 
од точка 1, 2 и 3 од истиот член се утврдуваат параме-
трите за пресметување на потребниот број на паркинг 
места по намени. 

2. Во детален урбанистички план како и во урбани-
стички план за село и урбанистички план вон населено 
место кои се изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 се 
утврдува најмалиот број паркинг места кои во паркира-
лишта од чл.54 ст.2 т.1 и 3 од овој Правилник секој 
градител треба задолжително да ги обезбеди во рамки-
те на својата градежна парцела. Во овие планови се 
одредуваат, пресметуваат и обликуваат паркиралишта-
та од чл.54 ст.2 т.2 и 4 од овој Правилник и тоа на гра-
дежно земјиште за општа употреба.  

Член 56 
1) Со урбанистички план не може да се намалува 

или пренаменува површината од градежно земјиште 
наменето за паркирање во претходниот план освен ако 
со истиот план не се намалат површините на градбите 
кои создаваат потреби за паркинг места или ако со 
истиот план не се обезбеди неопходниот број паркинг 
места во рамки на истата единица градежно земјиште 
(градежна парцела, блок, четврт) за која е наменето 
паркиралиштето. 

2) Паркиралишта од чл.54 ст.2 т.1 и 3 од овој Пра-
вилник се употребуваат согласно со нивната намена и 
нивната пренамена во текот на употребата на градби 
изградени според урбанистички план не е можна и тоа 
без исклучок.  

Член 57 
1) Најмало паркинг место за паркирање на лесни 

возила е со широчина од 2,50 м и должина 5 м, при што 
во оваа површина не смее да навлегува ниту еден дел 
од градбата, опремата или инсталациите. 

2) Паркинг местата кај кои од едната или обете по-
должни страни има ѕид, столб или друг вертикален гра-
дежен елемент, ограда или опрема, се прошируваат за 
0,30 односно 0,60 м. 

3) Димензиите од ст.1 од овој член важат за парки-
рање под агол од 900 доколку широчината на пристап-
ната комуникација (до паркинг местото) е поголема од 
7 м. Доколку пристапната комуникација е широка од 
6,00 до 7,00 м паркинг местото се проширува за 0,30 м 
и изнесува 2,80 м. Доколку широчината на комуника-
цијата е од 5,60 до 6 м широчината на паркинг местото 
се зголемува за 0,50 м и изнесува 3 м. 

4) Минималната широчина на комуникацијата за 
пристап до паркинг место за паркирање под агол од 900 
е 5,60 м. 

5) Минимални димензии за гаража за лесни возила 
е 3,00 м широчина и 6,00 м длабочина, сметајќи го про-
сторот меѓу ѕидовите. 
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6) Минимално паркинг место за автобус е  со широ-
чина од 3,00 м и должина од 15 м, за лесно товарно во-
зило е со широчина од 3,00 м и должина од 12 м, за те-
шко товарно возило е со широчина од 3,00 м и должи-
на од 15м. 

7) Димензиите од ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член 
важат за паркиралиштата од чл.54 ст.2 т.1,2 и 3. За јав-
ните паркиралишта од чл.54 ст.2 т.4 најмало паркинг 
место за паркирање на лесни возила е со широчина од 
2,80 м и должина од 5,60 м, а минимална широчина на 
комуникацијата за пристап до паркинг место за парки-
рање под агол од 900 е 7м. 

8) Минималните димензии дадени во ставовите 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 од овој член се услов за пресметување на 
потребниот број на паркинг места од член 59 од овие 
стандарди при изработката и донесувањето на урбани-
стичките планови, изработувањето на проектната доку-
ментација за градбите како и за издавањето на решени-
ето за локациски услови, одобрението за градба и одо-
брението за употреба на градбите. 

 
Член 58 

1) Рампите за пристап до паркиралишта и гаражи во 
подземни или надземни градби со капацитет до 40 возила 
ги имаат следниве најголеми подолжни нагиби: 

-   16% за отворени прави рампи 
-   16% за покриени кружни рампи, и 
-   20% за покриени прави рампи 
-   25% за паркиралишта до 4 возила. 
2) За паркиралиштата од ст.1 од овој член минимал-

на широчина на еднонасочна права рампа изнесува 
3,25 м, а за еднонасочна кружна рампа изнесува 4,00 м. 
Минималната широчина на двонасочните прави рампи 
изнесува 5,50 м, а на кружните изнесува 6,60 м. 

3) Најголемите нагиби на рампи за пристап до пар-
кинг места во подземни или надземни паркиралишта 
или гаражи со капацитет над 40 возила изнесуваат: 

-   12% за отворени прави рампи, 
-   12% за покриени кружни рампи, и 
-   15% за покриени прави рампи. 
4) Најмалата широчина на рампи од паркиралишта 

од ст.3 од овој член е 3,75 м за еднонасочна права рам-
па и 4,70 м за еднонасочна кружна рампа. Минимална 
широчина на рампите за двонасочен сообраќај изнесу-
ва 7м за прави рампи и 8,60 м за кружни рампи. 

5) Минималниот радиус на кружните рампи изнесу-
ва 6 м, мерено од оската на претпоставената патека на 
меродавното лесно возило, а минималниот радиус на 
коловозот на рампата е 4,10 м. 

 
Член 59 

За определувањето на потребниот број на паркинг 
места според намената на земјиштето и градбите и нив-
ната големина, кој ќе се утврди во урбанистичкиот план 
како планска одредба односно услов за градење, слу-
жат следниве нормативи: 

А – ДОМУВАЊЕ  
А1 и А2 – Семејно домување 
- За станбени згради кои се лоцирани во централно-

то градско подрачје: 1 паркинг место по стан. 
-  За станбени згради кои не се лоцирани во цен-

тралното градско подрачје и за станбените куќи во гра-
дежна парцела помала од 600 м2: 1,2 паркинг места за 
секој стан до 90 м2 и 1,5 паркинг места за секој стан 
над 90 м2. 

-  За станбените куќи во градежна парцела поголема 
од 600 м2 : 2 паркинг места по стан. 

-  За вили : 4 паркинг места по градба. 
А3 – Групно домување 
-  За домовите за стари лица, незгрижени деца и 

ученици : 1 паркинг место за секој резидентен врабо-
тен, 1 паркинг место за секои 3 вработени во смена и 1 
паркинг место на 15 легла за посетители. 

-  За студентски домови : 1 паркинг место за секој 
резидентен вработен, 1 паркинг место за 3 вработени 
во смена и 1 паркинг место на 10 легла за студенти и 
посетители. 

А4 – Времено сместување 
-  1 паркинг место на 8 легла и 1 паркинг место на 3 

вработени во смена. 
Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности 
-   За продавници, дуќани и сл. : на 40 м2 простор за 

клиенти 1 паркинг место и на 150 м2 од вкупната повр-
шина 1 паркинг место за вработените. 

Б2 – Големи трговски единици 
-   1 паркинг место на 30 м2 од површината намене-

та за муштерии и 1 паркинг место на 100 м2 од вкупна-
та површина за вработените. 

Б3 – Големи угостителски единици 
-   1 паркинг место на 5 м2 од површината за гости и 

1 паркинг место на 100 м2 од вкупната површина за 
вработените. 

Б4 –Деловни дејности 
-   1 паркинг место на 40 м2 од вкупната површина. 
-   Кај градбите со шалтер сали : 1 паркинг место на 

20 м2 од површината за публика во шалтер салата. 
Б5 – Хотелски комплекси 
-  1  паркинг место на 6 легла, 1 паркинг место на 3 

вработени и 1 паркинг место на 10 м2 површина наме-
нета за нерезидентни гости. 

Б6 – Простори за собири 
-  1  паркинг место на 10 гледачи и 1 паркинг место 

на 5 вработени. 
В – ИНСТИТУЦИИ 
В1 – Образование и наука 
-  За предшколско образование 1 паркинг место на 3 

вработени плус 20% за посетителите. 
-  За основно и средно образование 1 паркинг место 

на 3 вработени плус 10% за посетителите. 
-  За високо образование 1 паркинг место на 2 вра-

ботени и 1 паркинг место на 20 студенти. 
-  За научните институции 1 паркинг место на 3 вра-

ботени плус 10% за посетители. 
В2 – Здравствени и социјални установи 
-  За здравствени установи 1 паркинг место на секој 

лекар во смената, 1 паркинг место на 3 од останатите 
вработени, 2 паркинг места за секоја просторија за 
прегледи и 1 паркинг место на 5 легла. 

В3 - Култура 
-  1 паркинг место на 3 вработени, 1 паркинг место 

на 30 м2 изложбен простор за музеи и галерии. 
-  1 паркинг на 3 вработени и 1 паркинг место на 8 

посетители за киносали. 
-  1паркинг место на 3 вработени и 1 паркинг место на 

4 посетители за театри и други изведувачки уметности. 
В4 – Државни институции 
- 1 Паркинг место за раководител и 1 паркинг место 

за 3 од останатите вработени плус 10% за посетители 
В5 – Верски институции 
-  1 паркинг место за 10 посетители на богослужба. 
-  За другите градби на верските институции 1 пар-

кинг место на 40 м2 од вкупната површина. 
Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ 
Г1 – Тешка индустрија 
-  1 паркинг место на 100 м2 од вкупната површина. 
Г2 – Лесна индустрија 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

е поголема од 1200 м2. 
-  1 паркинг место на 60 м2 ако вкупната површина 

е помала од 1200 м2. 
Г3 - Сервиси 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

е над 500 м2. 
-  1 паркинг место на 50 м2 ако вкупната површина 

на градбите е под 500 м2. 
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Г4 – Стоваришта 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

на градбите е над 500 м2. 
-  1 паркинг место на 50 м2 ако вкупната површина 

на градбите е под 500 м2. 
Г5 - Инфраструктура 
-  Потребниот број паркинг места се утврдува во ур-

банистички план во зависност од конкретната намена 
на градбата, условите за градба и специфичните услови 
на локацијата. 

 
Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 
Д1 – Парковско зеленило 
-  Потребниот број паркинг места се утврдува во ур-

банистички план во зависност од специфичните потре-
би и услови на локацијата. 

Д2 – Заштитно зеленило 
-  Не се предвидуваат паркинг места за оваа намена. 
Д3 – Спорт и рекреација 
-  1 паркинг место на 10 посетители, 1 паркинг ме-

сто на 3 вработени. 
2) Димензионирањето на групните паркиралишта 

во градежните парцели и градбите од класите на наме-
ни А2, А3, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, В1, В2, В3, В4 и В5 се вр-
ши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се 
планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На 
паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува 
минимум едно паркинг место за инвалиди. Паркинг 
местото за инвалиди е со минимални димензии од 
3,50/5,50 м и се лоцира и видно се обележува најблиску 
до влезот на градбата и до пешачката површина.  

 
Член 60 

Со урбанистичките планови од чл.7 т.2 од Законот се 
планира целокупната сообраќајна инфраструктура во 
рамките на планските опфати со цел да се зголеми про-
точноста и безбедноста на сообраќајот, да се овозможи 
рамномерен просторен развој и  да се зголеми квалите-
тот на животот на луѓето во урбанизираниот простор. 

 
Член 61 

1) Сообраќајната инфраструктура се состои од 
мрежа на сообраќајници, односно мрежа на улици. 

2) Уличната мрежа се состои, според хиерархиска-
та функционална класификација, од примарна и секун-
дарна улична мрежа. 

3) Примарната мрежа на улици се состои од:  
- магистрални улици, и 
- собирни улици. 
4) Магистралните улици се делат на две поткатего-

рии: 
- транзитни магистрални улици или брзи магистрали и 
- градски магистрални улици или градски магистрали. 
5) Секундарната мрежа на улици се состои од: 
- сервисни улици, 
- станбени улици и индустриски улици. 
6) Во секундарната мрежа на улици спаѓаат и след-

ните некатегоризирани сообраќајни површини: 
- пристапни улици, 
- пешачки улици и патеки и 
- јавни паркиралишта. 
 

Член 62 
Примарната мрежа на улици служи за движење и 

транспорт на учесниците во сообраќајот, додека секун-
дарната мрежа на улици служи за пристап на учесни-
ците во сообраќајот кон урбаните содржини во парце-
лираното градежно земјиште. 

 
Член 63 

1) Транзитна магистрална улица е вид на маги-
стрална сообраќајница која е интегрален дел од систе-
мот на магистрални и регионални патишта и на грани-
цата на град или село се поврзува со магистрален или 

регионален пат. Транзитната магистрала  се планира да 
овозможи движење на возилата со брзина од 100-120 
км/час и да дава највисоко сообраќајно ниво на услуга. 
Крстосувањето на оваа улица е можно само со улици од 
примарната мрежа и тоа со денивелирани крстосници во 
два нивоа. На транзитни магистрални улици не се пла-
нира паркирање, пристап до градби, јавен градски пре-
воз, сообраќај со велосипеди и пешаци. 

2) Градска магистрална улица е вид на маги-
стрална сообраќајница која меѓусебно ги поврзува де-
ловите на населеното место и ги поврзува со мрежата 
на магистрални и регионални патишта. Градската маги-
страла се планира да овозможи движење на возилата со 
брзина од 80–100 км/час и да даде највисоко ниво на 
сообраќајна услуга. Крстосувањето на оваа улица е ка-
ко кај транзитните магистрали и кај неа не се дозволу-
ва паркирање и пристап до градбите, но може да се 
планира јавен градски сообраќај и сообраќајот со вело-
сипеди и пешаци. 

3) Собирна улица е сообраќајница која го собира 
сообраќајот од секундарната улична мрежа и обратно, 
го дистрибуира сообраќајот од примарната улична мре-
жа во секундарната улична мрежа. Собирната улица се 
планира да овозможи движење на возила со брзина од 
60–80 км/час. На оваа улица се планира јавен градски 
сообраќај и сообраќај на велосипеди и пешаци, но пар-
кирање и пристап до градбите не се дозволува. Крсто-
сувањето на оваа улица со улици од иста или пониска 
категорија е со крстосници на едно ниво со синхрони-
зирана семафорска сигнализација. 

4) Сервисна улица е сообраќајница која ги поврзува 
собирните улици со станбените и индустриските улици. 
Сервисната улица се планира за сообраќај на возила со 
брзина од 50-60 км/час. На сервисната улица се планира 
јавен градски сообраќај и сообраќај на велосипеди и пе-
шаци, додека паркирањето не е дозволено, а пристапот 
кон градбите е само преку јавните паркиралишта или 
преку групните паркиралишта во рамки на градежните 
парцели. Крстосувањето на оваа улица со улици од иста 
или пониска категорија е на едно ниво. 

5) Станбена улица е сообраќајница која ги поврзува 
градежните парцели и градби со намена А, Б и В со сер-
висните и сообраќајните улици. Пристапот кон градеж-
ните парцели е директен од станбената улица. Оваа ули-
ца се планира за сообраќај на возила со брзина од 40-50 
км/час, сообраќај на велосипеди и пешаци, подолжно 
паркирање, додека јавен градски сообраќај не е дозво-
лен. 

6) Индустриска улица е вид на станбена улица во 
индустриска зона која ги поврзува градежните парцели 
со намена Г со сервисните и собирните улици. Приста-
пот кон градежните парцели од оваа улица е директен 
и на неа може да се планира и јавен градски сообраќај. 
Индустриската улица се планира за сообраќај со брзи-
на од 40-50 км/час. 

7) Пристапна улица е некатегоризирана сообраќај-
на површина во ниво на тротоар која е наменета за ди-
ректен пристап до внатрешните градежни парцели во 
блокот и ги поврзува истите со станбените и индустри-
ските улици. Пристапната улица е наменета за движе-
ње на возила и пешаци со брзина до 30 км/час. 

8) Пешачки улици и патеки се површини намене-
ти за движење на пешаци и при нивното планирање се 
води сметка тие да можат да послужат и за движење на 
интервентни возила. 

9) Јавно паркиралиште е посебно уреден и обеле-
жан простор наменет за групно паркирање на опреде-
лен вид возила. Терминалите за товарни возила се вид 
на јавни паркиралишта. 

 
Член 64 

Паркирање под прав или друг агол во однос на пра-
вецот на движење на возилото не е дозволено на ниту 
една категоризирана улица.  
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Член 65 
1) Уличната мрежа и нејзините елементи се планираат 

и обликуваат во урбанистичките планови од чл.7 т.2 од 
Законот според постојните сообраќајни потреби и според 
планираните потреби до крајот на планскиот период. 

2) Со урбанистички план не може да се планираат 
услови за градба кои ги зголемуваат потребите за соо-
браќајна инфраструктура над капацитет на постојната 
улична мрежа, доколку со истиот урбанистички план 
или друг урбанистички план за пошироката околина 
синхронично не се планираат одредби со кои соодвет-
но се зголемуваат капацитетот, проточноста и нивото 
на услуги на сообраќајната мрежа на улици.  

3) Кога во урбанистички план се планира улична 
мрежа во подрачје кое е густо изградено со вреден и 
неамортизиран градежен фонд или со други градби за 
кои не постојат економски претпоставки дека ќе бидат 
експроприрани и рушени поради проширување на соо-
браќајните коридори, уличната мрежа се планира, кате-
горизира и димензионира според можностите за реали-
зација во планскиот период. 

4) При планирање на уличната мрежа во урбани-
стичкиот план треба да се образложи неопходноста и 
рационалноста на планираната сообраќајна  инфрастру-
ктура, односот помеѓу трошоците за изградба на пла-
нираната инфраструктура и планираната корист од неа, 
како и приоритетен етапен план за реализација на 
уличната мрежа во однос на реалните и планираните 
приходи на општината која го донесува планот. 

5) Со донесувањето на урбанистичкиот план доне-
сувачот се обврзува во планскиот период да го откупи 
или експроприра градежното земјиште кое со планот 
го наменил за општа употреба и да ја изгради плани-
раната улична мрежа.  

 
11. Елементи на уличната мрежа  

Член 66 
1) Профилот на сообраќајницата е дефиниран со 

бројот и широчината на сообраќајните ленти, тротоа-
рите, велосипедските патеки и заштитниот појас, чии-
што збир ја претставува широчината на сообраќајниот 
коридор.  

2) Бројот и широчината на сообраќајните ленти се 
утврдува врз основа на пресметка на потребната про-
пусна моќ и ниво на услуга на планираната улица до 
крајот на планскиот период. 

3) Широчината на сообраќајната лента зависи од 
категоријата на улицата и планираната пропусна моќ и 
изнесува: 

- за магистрална улица   3,50-3,75 м 
- за собирна улица             3,25-3,50 м 
- за сервисна улица         3,00-3,25 м 
- за станбена улица         2,75-3,00 м 
- за индустриска улица   3,25-3,75 м 
4) Широчината за велосипедска патека за еден ред ве-

лосипеди изнесува 1 м, заштитното растојание кон регула-
ционата линија изнесува 0,25 м, а кон работ на коловозот 
0,75 м. Велосипедската патека која се планира издвоена од 
другите елементи на улицата е широка најмалку 1,50 м. 

5) Најмалата широчина на пешачката патека е 1,50 
м. Доколку патеката е тротоар од улица за моторен со-
обраќај на минималната широчина се додава 0,50 м од 
работ на коловозот и 0,25 м од регулационата линија, 
па најмалата широчина на тротарот е 2,25 м. 

6) Минимална широчина на пристапна улица е 5,50 м.  
7)   Минимална широчина на пешачка улица е 4,00 м.  
8)   Минимална широчина на разделен појас помеѓу 

два коловози е 2,00 м.  
Член 67 

1) Попречниот профил на транзитна магистрала се 
состои од најмалку два коловози со по две сообраќајни 
ленти и една сервисна лента како и разделен појас меѓу 
коловозите, со вкупна широчина од најмалку 21м. 

2) Попречниот профил на градска магистрална 
улица се состои од најмалку два коловози со по две со-
обраќајни ленти, велосипедска патека и тротоар, како и 
разделен појас помеѓу коловозите, со вкупна широчина 
од најмалку 23 м. 

3) Попречниот профил на собирна улица се состои 
од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и 
два тротоара, со вкупна широчина од најмалку 11м. 

4) Попречниот профил на сервисна улица се со-
стои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни лен-
ти и два тротоари, со вкупна широчина од најмалку 
10,50 м. 

5) Попречен профил на станбена улица се состои 
од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и 
два тротоари со вкупна широчина од најмалку 10 м. 

6) Попречниот профил на индустриска улица се со-
стои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти 
и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 11м.  

 
Член 68 

Елементите на геометриското обликување на соо-
браќајниците се планираат и утврдуваат врз основа на 
проектната брзина предвидена за сообраќајниот кори-
дор. Проектната брзина зависи од рангот на сообраќај-
ницата и изнесува: 

- за магистрална улица  80-120 км/час 
- за собирна улица  60-80 км/час 
- за сервисна улица  50-60 км/час 
- за станбена улица  40-50 км/час 
- за индустриска улица  40-50 км/час 
 

Член 69 
Големината на радиусот на хоризонталните кри-

вини зависи од проектната брзина на сообраќајницата. 
Долната граница на вредноста на радиусот на хоризон-
талните кривини е функција од брзината и изнесува: 

- за 30 км/час   Р = 30 м 
- за 40 км/час   Р = 50 м 
- за 50 км/час   Р = 80 м 
- за 60 км/час   Р = 120 м 
- за 70 км/час   Р = 180 м 
- за 80 км/час   Р = 250 м 
- за 90 км/час   Р = 350 м 
- за 100 км/час  Р = 450 м 
- за 110 км/час  Р = 600 м 
- за 120 км/час  Р = 750 м 
 

Член 70 
1) Подолжниот наклон на градските улици зависи 

од категоријата на улицата и патеката и тоа за: 
- магистрална улица макс. 4%,  (6%) 
- собирна улица макс. 5%, (7%) 
- сервисна улица макс. 6% (10%) 
- станбена улица макс. 8% (12%) 
- индустриска улица макс. 4% (  6%) 
- самостојна пешачка патека  макс. 12% (14%) 
- велосипедска патека макс. 8% (12%) 
2) Вредностите во заградите од претходниот став 

претставуваат исклучителни подолжни наклони, кои се 
применуваат само при реконструкција на постојните 
сообраќајници или во случај каде што со техничко-еко-
номско образложение е оправдано примената на исклу-
чителни наклони. 

 
Член 71 

1) Максималната должина на слепа улица изнесу-
ва 100 м со потребно проширување за свртување со "Т" 
завршеток, или друг облик на проширување со потреб-
ни димензии за свртување на возилата за 1800.  

 
Член 72 

1) Минималниот радиус на хоризонтална кривина  
на крстосниците во завис-ност од категоријата на ули-
цата изнесува: 
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- за магистрални улици  Р = 12 м 
- за собирни улици   Р = 10 м 
- за сервисни улици   Р = 8 м 
- за станбени улици   Р = 6 м 
- за индустриски улици  Р = 12 м 
 

Член 73 
1) Минималното растојание на крстосниците на 

градските сообраќајници зависи од видот на крстосни-
цата и категоријата на сообраќајницата. 

2) За денивелираните крстосници минималното рас-
тојание меѓу две крстосници изнесува 600 м, во што не 
се сметаат денивелирани влезови и излези од сообра-
ќајницата. 

3) За крстосници во ниво, минималното растојание 
меѓу две крстосници изнесува: 

- за магистрални улици  300 м 
- за собирни улици   200 м 
- за сервисни улици   120 м 
- за станбени улици    50 м 
- за индустриски улици   50 м 
 

Член 74 
1) Најмали димензии на ниши за автобуски стојали-

шта во рамките на системот на градскиот автобуски 
превоз се: 

- минимална должина на нишата изнесува 24 м, 
- минимална широчина на нишата изнесува 2,50 м. 
 

12. Услови за движење на инвалидизирани лица  
Член 75 

1) Составен дел на урбанистичките планови се кон-
кретни мерки за создавање на услови за непречено дви-
жење на инвалидизирани лица во рамките на плански-
от опфат. 

2) Планските одредби од ст.1 од овој член особено 
се однесуваат на уредувањето на градежното земјиште 
за општа употреба и условите за градење на градби од 
класите на намени А, Б и В. 

 
Член 76 

1) Површините за движење на пешаците кои се пла-
нираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки 
улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки, секаде 
кадешто тоа карактеристиките на теренот го дозволу-
ваат, мора да се со континуирана нивелета без скалести 
денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%. 

2) Доколку јавните пешачки површини се на терен 
со големи висински разлики кои мораат да се совладаат 
со скали, со урбанистички план задолжително се пред-
видува алтернативна врска со рампа со максимален пад 
од 8,33% или 1:12. 

3) Рампата од ст.2 од овој член се димензионира за 
двосмерно движење на лица во колички при што нејзи-
ната најмала широчина е 1,65 м, а оптималната широ-
чина изнесува 1,80 м. 

4) Во зависност од наклонот на рампата, ограничена 
е нејзината должина, и тоа: 

- за наклон од 8,33% (1:12) максимална должина на 
рампата е 9 м; 

- за наклон од 6,66% (1:15) максимална должина на 
рампата е 12 м, и 

- за наклон од 5,0% (1:20) максимална должина на 
рампата е 15 м. 

5) Во случаите кога е неопходна поголема должина 
на рампите од онаа одредена во ст.4 од овој член, за-
должително се планираат одморишта чијашто најмала 
должина е 1,50 м, а оптимална должина 1,80 м. 

 
Член 77 

1) При планирањето на елементите на уличната 
мрежа во урбанистичкиот план задолжително се пред-
видуваат рампи на секој пешачки премин за совладува-
ње на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот. 

2) Минимална широчина на рампата од ст.1 од овој 
член е 1 м, а оптималната широчина е 1,80 м. 

3) Најголемиот наклон на рампата од ст.1 од овој 
член е 20% (1:5), а оптималниот наклон е 8,33% (1:12). 

 
Член 78 

1) Постојаната и времената урбана опрема на јавни-
те пешачки површини не смее да претставува архите-
ктонска бариера и да го попречува или отежнува соо-
браќајот на пешаците, а особено на инвалидизираните 
лица со колички. 

2) Поставувањето на масивни жардинери кои ги 
стеснуваат пешачките патеки и тротоари, огради или 
платформи со денивелација на јавни пешачки површи-
ни не е дозволено. 

 
Член 79 

1) Во условите за градење кои во урбанистичките 
планови се уредуваат за градби од класите на намени 
А2, А3 и А4, како и групите на класи на намени Б и В, 
задолжително се предвидуваат рампи за пристап за ви-
синско совладување на денивелираните површини за 
комуникација на влезовите од градбите и внатрешни 
рампи во јавните и групните простории како и просто-
риите за собири. 

2) Рампите од ст.1 од овој член се димензионираат 
според одредбите во чл.76 од овој Правилник, освен 
што минималната широчина на рампите е 1 м. 

 
13. Урбано зеленило и озеленетост 

 
Член 80 

1) Со урбанистички план се одредуваат улиците со 
дрвореди, видот на дрвата, меѓусебното растојание на 
садниците и опремата на дрворедното место. 

2) Дрвореди се планираат на улици чиишто тротоа-
ри имаат широчина од најмалку 3 м. 

3) Оската на дрворедот е оддалечена најмалку 0,70 
м од работ на коловозот. 

4) Доколку местото за садници е со квадратна фор-
ма, отворот во пешачката површина има димензии од 
0,90/0,90 до 1,20/1,20 м, а доколку е со кружна форма 
нејзиниот дијаметар е од 0,90 до 1,20 м. 

5) Хоризонталната заштита на местото за садници е 
секогаш во исто ниво со пешачката површина околу 
него, заради обезбедување на непречено движење на 
пешаци и инвалидизирани лица со колички.  

 
Член 81 

1) Со урбанистички план се уредува кои површини 
од градежното земјиште се наменети за парковско зе-
ленило од класата намени Д1. 

2) Површина изведена со класа на намени Д1 или 
со планска одредба утврдена во истата класа на наме-
ни, со урбанистички план не може да се пренаменува 
во друга класа на намени. 

3) За парцелите градежно земјиште со намена Д1 во 
урбанистичкиот план се одредуваат услови за градење 
кои се состојат од регулација на пешачки и озеленети 
површини, хортикултурно решение на озеленетите по-
вршини и режимот на опремувањето на пешачките по-
вршини. 

 
Член 82 

1) Со планска одредба во урбанистичкиот план се 
уредува процентот на озеленетост во рамки на градеж-
ната парцела, блокот или четвртта. 

2) Процентот на озеленетост е однос помеѓу повр-
шината на градежно земјиште наменето за зеленило и 
вкупната површина на градежното земјиште изразен во 
проценти. 

3) Кога со урбанитички план ќе се утврди процент 
на озеленетост, оваа планска одредба станува составен 
дел на условите за градење.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1227. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2006 година, за кои ќе се 
користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
Анекс II                                                          (наведено во Член 27(3) (б)) 
 

 
Тарифна 
ознака 

 
Опис 

Квота за 
период 
01.07.-

30.09.2006 г. 

Квота за 
период 
01.10.-

31.12.2006 г. 
 

 
Единица 
мерка  

Применливи 
царини за 
надминати 
количини  

(% од MFN) 
0206 29  Јастиви делови од животни од видот говеда, 

замрзнати: Друго: 
103.750 103.750 кг 55 

0207 Месо и јастиви делови, од живина од тарифен број 
0105, свежи, разладени или замрзнати: 

1.500.000 1.500.000 кг 55 

0210 11 
0210 12 
0210 19 

Свинско месо: 12.500 12.500 кг 85 

0402 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден 
шеќер или други материи за засладување: 

112.500 112.500 кг 55 

0405 10 Путер: 
 

312.500 312.500 кг 55 

0805 10 Портокали: 2.000.000 

0805 20 
 
 

Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-
мандарини); клементина, вилкинг и слични  
хибриди на агруми: 

 

0805 40  Грејпфрут  

0805 50 Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 

 

2.000.000 кг 55 

1507 10 Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола): 3.750.000 3.750.000 л 70 

1601  Колбаси и слични производи, од месо, од други 
јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени 
прехранбени производи врз основа на овие 
производи:  
 

705.000 705.000 кг 70 

14. Енергетско однесување на градбите 
 

Член 83 
1) Со урбанистички план се уредуваат плански 

одредби и услови за градење кои обезбедуваат намалу-
вање на вкупната потрошувачка на енергија и употреба 
на обновливи извори на енергија која во рамките на 
планскиот опфат се користи за загревање, ладење и 
вентилација на градбите. 

2) Планските одредби од ст.1 од овој член содржат 
планско решение на енергетски прифатлив и одржлив 
систем со градби и инфраструктура за греење на град-
бите во планскиот опфат. 

3) Условите за градење кои се однесуваат на енер-
гетската ефикасност и одржливост на градбите од ст.1 
од овој член содржат аспекти на архитектонското ре-
шение, конструкцијата, употребените материјали и ко-
ефициентот на топлопроводноста на фасадните ѕидови 
кои се во функција на намената на градбите, карактери-
стиките на микроклимата и на други ендемски својства 
на подрачјето на планскиот опфат. 

 
Член 84 

1) Планските одредби и условите за градба од чл.83 
од овој Правилник се задолжителни за градежни парце-
ли, блокови, четврти или плански опфати. 

2) Од обврските од ст.1 од овој член се исклучуваат 
следните градби: 

- градби кои претставуваат културно наследство, 
- градби од класата на намени В5 (верски институ-

ции), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- градби од класата на намени А1 – семејно домува-
ње кои се употребуваат помалку од четири месеци во 
годината, како што се викенд куќи, летни куќи, зимски 
куќи и сл., и 

- слободностоечки градби со вкупна корисна повр-
шина помала од 50 м2.  

Член 85 
Како планско решение кое ќе го обезбеди условот 

од чл.83 ст.2 од овој Правилник за енергетски прифат-
ливо и одржливо однесување на планираните градби се 
смета она решение кое ќе понуди планска разработка 
на еден од следните системи: 

- децентрализиран систем врз основа на обновлив 
извор на енергија, 

- поединечен или централен систем со топлински 
пумпи и геотермални води, или 

- централно греење (и ладење) на ниво на блок или 
четврт, доколку е рационално можно. 

 
Член 86 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за стандарди и нормативи за 
планирање на просторот ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 2/02, 50/03). 

 
Член 87 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр.  02-11732                       Mинистер, 
8 јуни 2006 година                       Џемали Мехази, с.р. 

    Скопје 
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1602 Други приготвени или конзервирани производи од
месо, од јастиви месни делови или од крв: 

360.000 360.000 кг 70

2005 70  Маслинки 400.000 400.000 кг 55 
2009 Сокови 75.000 75.000 кг 100 
2309 90 99 90 Производи што се употребуваат за исхрана на 

животни:Друго                                     
3.000.000 3.000.000 кг 70 

 
Л И С Т А 

 НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ  
 ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 

Анекс III                                                         (наведено во Член 27(3) (в)) 
 

Тарифна 
ознака 

Опис Квота за 
период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Единица 
мерка 

Применливи 
царини      

   (% од МФН)  

0203 Месо свинско, свежо, разладено или 
замрзнато 

500.000 500.000 кг 70 

0406 10 
 
0406 40 

Младо(незрело или несолено) сирење, 
вклучувајќи сирење од сурутка и урда: 
Сирење прошарано со сина мувла: 

150.000 150.000 кг 70 

 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

 (НУЛА -ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ) 
 

Анекс VI 
 

 
Тарифна 
ознака 

 
Опис 

Квота за 
период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

 
Единица 
мерка  

Применливи 
царини за 
надминати 
количини  

(% од МФН) 
1704 90 Производи од шеќер (вклучувајќи бела 

чоколада), без какао: Друго: 
35.000 35.000 кг 50 

1806 
 
1806 10 
1806 20 
1806 31 00 00 
1806 32 
1806 90 

Чоколада и други прехранбени производи  
што содржат какао: 
 

80.000 80.000 кг  
 

40 
50 
50 
50 
50 

1905 31 Слатки бисквити: 82.500 82.500 кг 50 
1905 32 Вафли и обланди:     
1905 90 Друго: 37.500 37.500 кг 50 
2103 30 90 00 Приготвен синап (сенф) 50.000 50.000 кг 85 

 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

 НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 
 

 
Тарифна 
ознака 

 
Опис 

Квота за 
период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

 
Единица 
мерка  

Применливи 
царини за 
надминати 

количини  (% 
од МФН) 

2204 10 
2204  21 

Квалитетни пенливи вина 
Вина од свежо грозје 

975 975 хл 100 

 
Л И С Т А 

 НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ  ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ 
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

 
П Р И Л О Г  1(а)         Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло 

     од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти 
 

Тарифна 
ознака О п и с 

Квота за 
период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Единечна 
мера 

Применливи 
царини за 
надминати 
количини         

(% од МФН) 
0203 21 
0203 22 
 
0203 29 

Месо свинско, замрзнато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски:  
Друго: 

 
75.000 

 
75.000 

 
кг 

 
50 

0402 21 Млеко и павлака, концентрирани или со 
додаден шеќер или други материи за 
засладување: Во прав,  гранули или други 
цврсти форми со содржина на маснотија, што 
надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер 
или други материи за засладување: 

2.500 2.500 кг 50 
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1001 Пченица и наполица: 5.000.000 5.000.000 кг 50
1101 00 Брашно од пченица или наполица 50.000 50.000 кг 50 
1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 

други јастиви месни делови за јадење или од 
крв,  сложени прехранбени производи  врз 
основа на овие производи: 

100.000 100.000 кг 50 

1602 Други приготвени или конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни делови  или од крв: 

275.000 275.000 кг 50 

2103 90 90 Сосови и препарати на сосови; мешани 
мирудии и мешани мирудиски средства: 
Друго: Друго: 

50.000 50.000 кг 50 

2104 10 Супи и чорби и препарати за тие 
производи: 

112.500 112.500 кг 50 

2106  
 

Прехранбени производи на друго место не 
спомнати или опфатени: 

137.500 137.500 кг 50 

2401 10 Тутун, суров и непреработен: Тутун, 
неоджилен/нережан: 

625.000 625.000 кг 50 

2402 20 Цигари што содржат тутун: 7.500 7.500 1000 п 50 
 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ 

СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАБЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

 

Тарифна 
ознака О п и с Квота за период 

01.07.-30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Един. 
мерка 

Царин. 
стапка 

0406 10 Младо (незрело или несолено) сирење,  
вклучувајќи сирење од сурутка и урда: 

12.500 12.500 кг 0% 

0406 90 29 00 Кашкавал 12.500 12.500 кг 0% 
0701 Компир, свеж или разладен: 75.000 75.000 кг 0% 
0702 00 Домат, свеж или разладен: 37.500 37.500 кг 0% 
0706 Моркови, бросква или репка угарница, 

(бела репка), цвекло, целер, коренаш, 
'рдокви и сличен коренест зеленчук за 
јадење, свеж или разладен: 

50.000 50.000 кг 0% 

 0707 00 Краставици и корнишони, свежи или 
разладени: 

25.000 25.000 кг 0% 

0807 
ех 0807 11 00 00 

 
Лубеници од 1 март до 15 јули 

 
625.000 

 
      625.000 

 
кг 

 
0% 

1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 
други јастиви месни делови за јадење или 
од крв, сложени прехранбени производи 
врз основа на овие производи: 

37.500 37.500 кг 0% 

1602 Други приготвени или конзервирани 
производи од месо, од јастиви месни 
делови или од крв: 

25.000 25.000 кг 0% 

2208 20 12 00 Коњак во амбалажа од 2 литри или 
помала: 

5.000 5.000 л 0% 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  БУГАРИЈА КОИ СЕ  
НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД  2006 ГОДИНА 
 

(Протокол А на Анекс I) 
 Тарифна 
ознака 

 Опис  Квота за 
период 
01.07.-

30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Един. 
мерка 
 

 

Царинска 
стапка во 
рамки на 
квоти 

0201 Месо говедско, свежо или разладено: 
75.000 кг 50% намал. 

0202 Месо говедско, замрзнато: 
75.000 

   
0203 Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:  50.000 50.000 кг 50% намал. 
0207 Месо и јастиви делови од живина и од тарифен број 

0105 свежи, разладени или замрзнати: 
125.000 125.000 кг 0% 

0301 93 00 00 Риби живи: Крап 37.500 кг 0% 
0301 99 11 00 
 
 

Други: Слатководни риби: Лососи пацифички 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncornynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 
Oncorhynchus rhodurus), лососи  атлантски (Salmo 
salar) и лососи дунавски (Hucho hucho) 

  
 

 
 

 0301 99 19 00 Други: Слатководни риби: Друго    
0303 79 11 00 
0303 79 19 00 

Риби замрзнати:  Други: Слатководни риби: Крап: 
Риби замрзнати:  Други: Слатководни риби: Друго 

25.000 кг 0% 

0406 90 29 00 Кашкавал 37.500 кг 0% 
0406 90 50 10 
0406 90 99 10 

Бело сирење од овчо млеко во саламура 
Бело сирење од кравјо млеко во саламура 

75.000 кг 0% 

0701 90 Компир, свеж или разладен: друг: 25.000 кг 50% намал. 
0802 31 00 00 
0802 32 00 00 

Обични ореви: Во лушпа 
Обични ореви: Лупени 

10.000 кг 50% намал. 

1108 12 Пченкарен скроб 100.000 кг 50% намал. 
1202 Кикиритки, непржени или непечени, лупени или 

нелупени или кршени или дробени:

37.500 
 

37.500 кг 50% намал. 
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1209 21 00 00 Семе од луцерка (alfalfa) 3.750 3.750 кг 50% намал.
1209 91 Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: Друго: Семе 

од зеленчук 
1.250  1.250 кг 50% намал. 

1211 90 Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи семиња и 
плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени 
или мелени, видови што првенствено се употребуваат во 
парфимеријата, фармацијата или инсектицидни, 
фунгицидни или слични цели: Друго: 

12.500 12.500 кг 50% намал. 

1517 10 Маргарин, исклучувајќи течен маргарин: 12.500 12.500 кг 10%  
1601 00 Колбаси и слични производи од месо од други јастиви 

месни делови за јадење или од крв сложени прехрамбени 
производи врз основа на овие производи 

25.000 25.000 кг 10% 

1602 Други приготвени или конзервирани производи од месо, 
од јастиви месни делови  или од крв 

25.000 25.000 кг 20% 

1702 30 
 
 

Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на 
фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% 
по маса во сува состојба 

250.000     кг 0% 

1702 40 
 
 

Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 
20%, а помала од  50% фруктоза по маса во сува состојба 
исклучувајќи инвертен шеќер 

   

1702 60 Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема
од  50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи 
инвертен шеќер 

250.000 

   

1704 90** Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без 
какао: Друго: 

62.500 62.500 кг 35% 

1806 Чоколади и други прехранбени производи што содржат 
какао: 

50.000 50.000 кг 35% 

1902 Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со 
други материи) или поинаку приготвени како што се 
шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, 
канелони, кускус, приготвен или неприготвен: 

25.000 25.000 кг 25% 

1905 Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски 
производи со додаток на какао или без додаток на какао: 
нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, 
оризова хартија и слични производи 

25.000 25.000 кг 25% 

2003 10 Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин 
освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење 
од видот Agurikus: 

12.500 12.500 кг 20% 

2007 99 Друго, овошни  пиреа  12.500 12.500 кг 28% 
 
 

Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови 
од зеленчук, неферментиран и без додаток на алкохол, 
со додаток или без додаток на шеќер или други средства 
за засладување: 

 
50.000 

 
кг 
 

 
25% 

2009 80 Сок од друго овошје или зеленчук (немешан)    
2009 90 Мешаница на сокови 

  
50.000 

  
2105 00*** Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без додаток 

на какао 
25.000 25.000 кг 35% 

2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода 
и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства 
за засладување или ароматизација; мраз и снег 

 
75.000 

 
75.000 

 
л 

 
12% 

2202 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или ароматизација,
и други безалкохолни пијалаци, освен од овошје или зеленчук 
што се распоредуваат во тар.бр. 2009: 

 
25.000 

 
25.000 

 
л 

 
25% 

2203 00* Пиво добиено од слад: 500.000 500.000 л  20% 
 
 
 
 
 
 
2204 21 79 00 
2204 21 80 00 
 
 
 
2204 21 83 00 
2204 21 84 00 
 
 
2204 21 94 00 
 
 
2204 21 98 00 
2204 21 99 00 

Други вина шира од грозје со запрена ферментација со 
додавање на алкохол: во садови од 2 литри или помала: друго:  
Со содржина на реален  алкохол  што не надминува 13% 
вол.: 
Друго: 
Бело 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но 
не надминува 15% вол.:  
Друго:  
Бело 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но 
не надминува 18% вол.: 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но 
не надминува 22% вол.: 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 22% вол.: 

 
 
 
 
 

250.000 

 
 
 
 
 

250.000 

 
 
 
 
 
л 

 
 
 
 
 

50% намал. 

 
 
 
2302 10 

Трици и други остатоци добиени со пресејување, мелење 
или друга обработка на жита и мешункасти рестенија, 
непелетизирани или пелетизирани: 
Од пченка 

 
200.000 

 
кг 

 
0% 

2302 30 Од пченица 

 
200.000 

  
2306 30 00 00* Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со 

екстракција на растителни маснотии или масла, освен 
оние од та.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или 
пелетизирани: од семе од сончоглед 

125.000 125.000 кг 0% 

 
*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
**) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е маx 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
***) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е е маx 23%,  меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
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Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА  
Анекс А кон Протокол 1  

Тарифна 
ознака О п и с 

Квота за 
период 
01.07.-

30.09.2006 г. 

Квота за 
период 
01.10.-

31.12.2006 г. 

 
Едине-
чна 
мера 

 
Царин-
ска 

стапка 
0207 Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, 

свежи, разладени или замрзнати: 
750.000 750.000 кг 0% 

0713 40 00 90 Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или 
кршен: Леќа: Друга 

125.000 125.000 кг 0% 

0802 22 00 00 Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници 
(Coryles. spp.): Лупени 

62.500 62.500 кг 0% 

0805 Агруми, свежи или сушени: 2.000.000 2.000.000 кг 0% 
0806 20 Грозје: Сушено: 62.500 62.500 кг 0% 
1509 10 90 00 Маслиново масло и негови фракции, пречистено или 

непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото 
пресување: Друго 

25.000 25.000 л 0% 

1604 14 
 
 
1604 20 70 00 

Приготвени или конзервирани риби:Цели или во парчиња, но 
немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.): 
Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, 
мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnas. 

87.500 
 

87.500 кг 0% 

2005 70 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин 
освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен 
производите од тар.број 2006: Маслинки: 

175.000 175.000 кг 0% 

2008 Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, 
поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без 
додавање на шеќер или други средства за засладување или 
алкохол на друго место неспомнати или опфатени: 

50.000 50.000 кг 0% 

2203 00* Пиво добиено од слад: 75.000 75.000 л 0% 
2905 43 00 00* Други полихидроксилни алкохоли: Манитол Неограничено Неограничено кг 0% 
2905 44* Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуцитол (сорбитол): Неограничено Неограничено кг 0% 
3505* Декстрини и други модификувани скробови (на пр, 

прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила 
врз база на скробови, или врз база на декстрини или други 
модификувани скробови: 

Неограничено Неограничено кг 0% 

3809 Средства за доработка, носачи на бои кои служат за 
забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите 
за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства 
за апература и нагризување), што се употребуваат во 
индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични 
индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени: 

Неограничено Неограничено кг 0% 

5201 00* Памук, невлачен или нечешлан Неограничено Неограничено кг 0% 
5301* Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од ле

(вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали)
Неограничено Неограничено кг 0% 

5302* Коноп (Cannabis sativa L) суров или преработуван но не 
преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и 
отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал): 

Неограничено Неограничено кг 0% 

 
*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.  

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 
(Анекс II на Протокол Б) 

Тарифен број Опис на производот 
Квота за 

период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Единица 
мерка 

0201 Месо говедско, свежо или разладено: 250.000 кг 
0202 Месо говедско, замрзнато: 

250.000 
 

0203 21 
0203 22 
0203 29 

Месо свинско замрзнато:   
75.000 

 
75.000 

 
кг 

0402 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други 
материи за засладување 

100.000 100.000 кг 

1003 00 90 20 Јачмен сточен 1.250.000 1.250.000 кг 
1005 90 00 00* Пченка- друго 5.000.000 5.000.000 кг 
1512 11* Сурово масло 2.500.000 2.500.000 л 
1701 12 Шеќер од шеќерна репка 3.750.000 3.750.000 кг 
1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао 25.000 25.000 кг 
1806 Чоколади и други прехрамбени производи што содржат какао 25.000 25.000 кг 
1905 31 Слатки бисквити: 
1905 32 Вафли и обланди: 

12.500 12.500 кг 

2007 99 Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни 
пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер 
или други средства за засладување: Друго: 

25.000 25.000 кг 

2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и 
газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за 
засладување или амортизација; мраз и снег 

25.000 25.000 л 

2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина 25.000 25.000 л  
*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
 



28 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 33 

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА 

 КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ 2  

Тарифен 
број Опис на производот 

Квота за 
период 
01.07.-

30.09.2006 г.

Квота за 
период 
01.10.-

31.12.2006 г. 

Един. 
мерка 

 

Царинска 
стапка во 
рамки на 
квоти 

 
 
0402 10 

Млеко  и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или 
други материи за засладување: 
Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на 
маснотија, што не надминува 1,5% по маса:                                   

 
 
кг 

 
 

0% 
 

0402 21 Без додаден шеќер или други материи за засладување: Со 
содржина на маснотија, по маса,  што не надминува 27% 

 
 

12.500 

 
 

12.500 

  

0802 31 Обични ореви во лушпа: кг 0% 

0802 32 Обични ореви, лупени: 

10.000 10.000 

  

0901 21 Кафе печено со кофеин 2.500 2.500 кг 0% 
1001 90 99 Пченица и наполица:Друго 

 
    

1.500.000 
1.500.000 кг 0% 

 
 
1806 31 

Чоколада и други прехрамбени производи што содржат 
какао: 
Други, во табли или прачки: Полнети: 

кг   0% 

1806 32 Други, во табли или прачки:Неполнети:   

1806 90 Друго:   
1905 31 Слатки бисквити: 

12.500 12.500 

 
2101 11 Екстрати, есенции и концентрати: кг 0% 
2101 12 Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или 

концентрати или врз база на кафе: 

1.250 1.250 
  

2103 90 90 Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани 
мирудиски средства: Друго: 

кг 50% од 
MFN 
царинска 
стапка 

2104 10 Супи и чорби и препатати за тие производи; хомогенизирани
сложени прехрамбени производи: 
Супи и чорби и препарати за тие производи:

2.500 2.500 

  

4101* Сурови крупни и ситни кожи од говеда (вклучувајќи биволи) 
или кожи од копитари (свежи , или солени, сушени, лужени, 
пиклувани или поинаку конзервирани , но нештавени, ниту 
пергаментно обработени или понатаму обработени), со 
влакна или без влакна, цепени или нецепени: 

 
 
 
кг 

 
 
 

0% 

4102* Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи , или солени,
сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани , но 
нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму 
обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, 
освен исклучените со забелешка 1(в) кон оваа глава

 
 

 
Неограничено

 
 

 
Неограничено 

  

  
*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
 
 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ  ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  

ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 
АНЕКС II 

ХС Тарифен 
број Наименување 

Квота за 
период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 
01.10.-

31.12.2006 г. 
 

Еди-
нична 
мерка 

Преферен-
цијална 
царинска 
стапка 

0101 10 10 00* Коњи, живи: Чисти раси за приплод Неограничено Неограничено  Слободно 
0102 10* Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод: Неограничено Неограничено  Слободно 
0103 10 00 00* Свињи живи: Чисти раси за приплод Неограничено Неограничено  Слободно 
0104 10 10 00* Овци живи: Чисти раси за приплод Неограничено Неограничено  Слободно 
0104 20 10 00* Кози живи: Чисти раси за приплод Неограничено Неограничено  Слободно 
0402 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер 

или други материи за засладување: 
12.500 12.500 кг Слободно 

0406 90 02 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело 
сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, 
што надминува 401,85 евра но не надминува 430,62 
евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по 
маса на сува материја и старо три или повеќе месеци 

12.500 12.500 кг Слободно 
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0406 90 03 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело 

сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, 
што надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 
45% или повеќе по маса на сува материја и старо три 
или повеќе месеци 

    

0406 90 04 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: 
Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора 
најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или 
повеќе но помалку од 5 кг и со вредност на граница 
што надминува 430,62 евра но не надминува 459,39 
евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 
45% или повеќе по маса на сува материја и старо три 
или повеќе месеци 

    

0406 90 05 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: 
Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора 
најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или 
повеќе и со вредност на граница што надминува 
459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на 
маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и 
старо три или повеќе месеци 

    

0406 90 06 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: 
Парчиња без кора, со нето маса помала од 450 гр и со 
вредност на граница што надминува 499,67 евра за 100 
кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или 
повеќе по маса на сува материја и старо три или 
повеќе месеци, пакувано во вакуум или инертен гас, 
во пакувања на кои стои барем опис за сирењето, 
содржината на маснотија, одговорниот пакувач и 
земјата на производство 

    

0406 90 13 00 Emmentaler     
0406 90 15 00 Gruyère, Sbrinz     
0406 90 17 00 Bergkäse, Appenzell     
0406 90 18 00 Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or i Tête de 

Moine 
    

0406 90 25 00 Tilsit     
ex 0406 90 69 00 Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко      
ex 0406 90 79 00 Paulin     
0701 10 00 00* Компир, свеж или разладен:  За сеидба Неограничено Неограничено  Слободно 
1302 20* Пектински материи, пектинати и пектати Неограничено Неограничено  Слободно 
2101 11 
 

Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе Неограничено Неограничено  Царина од 
25%        ad 
valorem** 

2101 12 Препарати врз база овие екстракти, есенции, или 
концетрати или врз база на кафе: 

    

2101 20 Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, 
и препарати врз база на тие екстракти, есенции или 
концетрати, или врз база на чај или мате-чај: 

    

 
*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
**) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот 
мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 

 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 
 ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 

 
Анекс 2 

Тарифна ознака Наименување Квота за 
период 
01.07.-

30.09.2006 г. 

Квота за 
период 
01.10.-

31.12.2006 г. 
 

Единична 
мерка 

Царинска 
стапка 

0406 Сирење и урда: 12.500 12.500 кг Слободно 
ex 2208 90 48 00 Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од 

ким) во амбалажа од 2 литри или помала 
1.250        1.250 л Слободно 

ex 2208 90 71 00 Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од 
ким) во амбалажа поголема од 2 литри 

    

 



28 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 35 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 

 ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 
 
Тарифен број  Опис на производот Квота за 

период 01.07.-
30.09.2006 г. 

Квота за 
период 01.10.-
31.12.2006 г. 

 

Единица 
мерка 

0202 Месо говедско, замрзнато: 25.000 25.000 кг 

0405 Путер и други маснотии и масла добиени од млеко;млечни 
премази 

25.000 25.000 кг 

0713 Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или 
кршен: 

25.000 25.000 кг 

0802 Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или 
нелупено: 

25.000 25.000 кг 

1001 Пченица и наполица: 250.000 250.000 кг 
1003 00 Јачмен : 250.000 250.000 кг 
1209 Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: 25.000 25.000 кг 
1507 Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, 

но хемиски модификувано: 
25.000 25.000 л 

1601 00 Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни 
делови за јадење или од крв сложени прехрамбени производи 
врз основа на овие производи 

12.500 12.500 кг 

1602 Други приготвени или конзервирани производи од месо, од 
јастиви месни делови  или од крв 

12.500 12.500 кг 

1703 Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер: 75.000 75.000 кг 
1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао 12.500 12.500 кг 
1806 Чоколади и други прехрамбени производи што содржат какао 12.500 12.500 кг 
1905 Леб, печива,колачи,бисквити и други  пекарски производи, со 

додаток на какао или без додаток на какао; нафора,капсули за 
фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични 
производи 

12.500 12.500 кг 

2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија 
за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна 
киселина: 

25.000 25.000 кг 

 
 
2005 10 
2005 20 

Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен 
во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: 
Хомогенизиран зеленчук: 
Компир: 

25.000 25.000 кг 

2007 Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто 
овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, 
со додавање или без додавање  на шеќер или други средства за 
засладување: 

25.000 25.000 кг 

2008 Овошје, јатчесто овошје и  други  јастиви делови на растенија, 
поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без 
додавање на шеќер или други средства за засладување или 
алкохол, на друго место неспомнати или опфатени: 

25.000 25.000 кг 

2009 Овошни сокови(вклучувајќи шира од грозје)  и сокови од 
зеленчук, неферментирани  и без додаток на алкохол, со 
додаток или без додаток на шеќер или други средства за 
засладување: 

12.500 12.500 кг 

2402 Пури, цигарилоси  и цигари, од тутун или од замени за тутун: 12.500 12.500 1000п 

 
     Бр. 10-5165/1                                                            Министер за економија, 
 26 јуни 2006 година                        м-р Фатмир Бесими, с.р 
          Скопје 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
94. 

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (“Службен весник на Република Македонија” број 
29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113 /2005) Управниот од-
бор на Агенцијата за супервизија на капитално финаси-
рано пензиско осигурување, на седницата одржана на 
24.03.2006 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИ-
РАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТ-
ВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување наплатува од друштво за 
управување со пензиски фондови надомест за: 

1) дозвола за основање на друштво за управување 
со пензиски фондови во висина од 600.000 денари;   

2) одобрение за управување со пензиски фонд  во 
висина од 300.000 денари; 

3) организирање на испити и давање дозволи на 
агенти во висина од 900 денари, по лице; 

4) организирање на испити и давање на дозволи на 
агенти за лице кое повторно полага испит поради прет-
ходно бришење од Регистерот на агенти во висина од 
3000 денари, по лице; 

5) запишување во регистерот на агенти во висина 
од 300 денари;  

6) вршење на услуги: 
а) објавување на делот од ревидирани извештаи на 

друштво на “Web” страницата на Агенцијата во висина 
од 15000 денари на годишна основа; 

б) корекција на договор за членство  - 50 денари; 
в) внес на договор за членство во информациониот 

систем на Агенцијата - 50 денари; 
г) поништување регистрирација на член во Региста-

рот на членовите - 50 денари;  
д) годишна обнова на упис во регистарот на агенти 

во висина од 200 денари, по агент; и 
ѓ) присуство на семинари и обуки за едукација за 

капитално финансирано пензиско осигурување во ви-
сина определен во зависност од реалните трошоци на 
семинарот или обуката.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) други надоместоци:  
а) барање, молба, предлог, пријава други поднесоци 

- 50 денари; 
б) поднесување жалба на решение - 200 денари; 
в) спроведување на постапка за давање согласност 

на договорот склучен меѓу друштвото за управување 
со пензиски фондови и посредник за тргување со хар-
тии од вредност во висина од 12,000 денари; 

г) спроведување на постапка за давање согласност 
на промена на статутот на  друштвото за управување со 
пензиски фондови или на пензискиот фонд во висина 
од 45.000 денари, освен во случај на промена на сопс-
твеничката структура; 

д) спроведување на постапка за давање согласност 
на промена на сопственичката структура на  друштвото 
за управување со пензиски фондови од 100,000 денари; 

ѓ) извршена контрола во друштво за управување со 
пензиски фондови, во висина од 10.000,00 денари, до-
колку при конторолата се утврдат одредени посуштин-
ски неправилности од поголем обем; 

е) пристап кон информациониот систем на Агенци-
јата еднократно во висина од 100,000 денари; 

(2) Покрај надоместоците предвидени во став (1) од 
овој член Агенцијата ги наплатува од друштвата сите 
фактички трошоци што ги имала при извршувањето на 
работите со трети лица. 

 
Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за висината на месечниот надомест 
што Агенцијата за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување го наплатува од друштвата 
за управување со пензиски фондови и надоместоци за 
организирање на испити и давање дозволи на агенти и 
нивно запишување во регистерот на агенти бр. 02-310 
од 15.11.2004 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето согласност од Владата на Ре-
публика Македонија.  

  
      Бр. 02-618/9                   Претседател 
21 јуни 2006 година              на Управниот одбор, 

    Скопје                    д-р Ана Павловска Данева, с.р. 
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