МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 99 став (12) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09,
124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ,
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ОГРАДА, ВИДОТ НА ОЗНАКИТЕ И
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за означување на објект или дел од објект за кој постои
опаност од уривање, поставување на заштитна ограда, видот на ознаките и отстранувањето на објектот.

Член 2
Просторот околу објектот или делот од објектот за кој постои опасност од уривање се оградува со заштитна
нетранспарентна ограда која се состои од бетонски и лимени панели.
Заштитната ограда од став 1 на овој член се поставува на соодветно растојание од објектот имајќи ја во предвид
висината на објектот за кој постои опасност од уривање како и теренските услови а може да е подигната
најмногу 5 сантиметри од нивото на теренот и истата треба да има висина најмалку 2 метри.

Член 3
На сите страни од оградата од член 2 на овој правилник се ставаат ознаки со должина од најмалку 1 метар и
висина најмалку 80 сантиметри, со предупредување дека се работи за објектот за кој постои опасност од
уривање.
Ознаките од став 1 на овој член треба бидат со жолта основа а предупредувањето со црвени букви.

Член 4
При отстранување на објетот или дел од објектот, шутот веднаш се отстранува од лице место и се транспортира
на локација определена за депонирање на градежен шут согласно закон, со преземање на соодветни
безбедносни мерки.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката
за отстранување на објект или негов дел во случај на оштетување на објектот ако постои опасност за уривање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/08).

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-3547/1
9 март 2011 година

Министер,

Скопје

Миле Јанакиески , с.р.

