
МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 
ЕКОЛОГИЈА 

Врз основа на член 12 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 15/90 и 
11/91), министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија донесува 

ПРАВИЛНИК  

ЗА УРИВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ СКЛОНИ НА ПАЃАЊЕ 

Член 1 

Co овој правилник се уредува постапката за уривањето на објектите склони на паѓање. 

Член 2 

Локацијата на која се наоѓа објектот што е за уривање се смета за загрозено место. 

Пред почетокот на уривањето загрозеното место зависно од начинот на уривање, се оградува или на друг 
соодветен начин се заштитува. 

Заштитата на загрозеното место трае до завршување на работите на уривање и отстранување на материјалот од 
урнатините. 

Член 3 

Објектите склони на паѓање ги утврдува органот на управата надлежен за работите на градежништвото. 

Наодот и мислењето на органот од став 1 на овој член се внесува во записник. Кон записникот се прилага по 
потреба и техничка документација за состојбата на објектот склон на паѓање. 

Член 4 

Објектите склони на паѓање се уриваат врз основа на правосилно решение за уривање. 

Решението за уривање по службена должност го донесува органот на управата надлежен за работите на 
градежништво на подрачјето каде што се наоѓа објектот.  

Co решението за уривање се определува рокот за уривање на објектот од страна на сопственикот. 

Ако сопственикот во определениот рок не го урне објектот органот на управата надлежен за работите на 
градежништво ќе го урне објектот. 

Член 5 

За уривањето на објектот се изготвува елаборат со кој се пропишуваат сите неопходни општи и технички мерки 
за безбедно извршување на уривањето и за отстранувањето на објектот. 

Елаборатот се состои од текстуален дел, a по потреба и од графичко преставување.  

Во елаборатот во зависност од опасностите кои може да се случат за време на уривањето, треба да се предвидат 
мерки за заштита при работата, заштита на учесниците во сообраќајот, соседните објекти и други потребни 
мерки. 

Член 6 

Трошоците на уривањето и отстранувањето на објектот, кој е склон на паѓање, ги сноси сопственикот на 
објектот. 

Член 7 



Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“. 

Бр. 14-1733/2 Министер 
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Скопје сообраќај и екологија, 
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