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L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME 
MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE 

 

Neni 1 
Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe 

audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16 и 132/17), pas nenit 151 shtohet neni i ri 151-a, si 
vijon:  

  
"Neni 151-a 

Dispozitat e neneve 92, 92-а, 92-b, 92-v, 92-g, 92-d, 
92-gj, 92-e, 92-zh, 92-z, 92-x dhe 92-i të Ligjit për 
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 

13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 dhe 132/17), nuk do 
të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 
janar 2019.". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."  

__________ 
3055. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА  

ПРОСТОРНО И  УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање, што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 7 септември 2018 годи-

на. 

 

Бр. 08-5223/1   Претседател 

7 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ  ЗА  ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Македонија― број 

199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18), во членот 

14 став (3) по зборовите: „граница на четврт― се дода-

ваат зборовите: „или граница на блок―, a по зборовите: 

„граници на блокови― се додаваат зборовите: „и/или 

дел од блок―. 

Член 2 

Во членот 38 став (2) бројот „15― се заменува со 

бројот „20―. 

 

Член 3 

Во членот 51 став (1) бројот „84― се заменува со 

бројот „83-а―. 

Во ставот (3) алинеја 7 бројот „84― се заменува со 

бројот „83-а―. 

Во став (7) бројот „84― се заменува со бројот „83-а―. 

Во став (10) бројот „84― се заменува со бројот „83-

а―. 

 

Член 4 

Во членот 52 став (1) по зборовите: „функционални 

делови од― се додава зборот „линиски―. 

Ставот (4) се менува и гласи:  

„Со проектот за инфраструктура за инфраструктур-

ни објекти составени од повеќе делови од кои најмалку 

еден дел претставува линиска инфраструктура покрај 

трасата на линиската инфраструктура се утврдуваат и 

површините за градење на деловите од објектот со кои 

линискиот инфраструктурен објект претставува гра-

дежна и функционална целина, доколку истиот прет-

ставува градба за која не може независно да се оформи 

градежна парцела со урбанистички план од членот 7 

став (1) точка 2 од овој закон, односно урбанистичко-

планска документација (водозафат, шахта, прекидна 

комора, столб како дел од линиска инфраструктура и 

друго).―. 

Ставот (10) се менува и гласи: 

„Надлежниот орган од ставот (7) на овој член до ко-

го е доставен проектот за инфраструктура е должен во 

рок од 20 работни дена од денот на добиеното мислење 

од Агенцијата за катастар на недвижности да утврди 

дали проектот е изработен согласно со стандардите и 

нормативите за урбанистичко планирање од членот 68 

од овој закон, по што е должен да го одобри проектот 

со потврда за заверка во електронска форма или да дос-

тави известување за констатирани недостатоци.―. 

 

Член 5 

Во член 53 по ставот (9) се додава нов став (10), кој 

гласи: 

„(10) За одобрените урбанистички проекти соглас-

но со Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(„Службен весник на Република Македонија― број 

51/2005, 137/2007, 91/2009, 12/10, 18/11, 53/11, 144/12, 

55/13, 163/13 и 42/14) и одобрените проекти за инфрас-

труктура не се издава извод, односно при спроведува-

ње се доставуваат во изворна форма со доказ дека ис-

тите се одобрени од надлежен орган и се применуваат 

како извод.―. 

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (11) и (12). 
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Член 6 

Во членот 70 став (2) бројот „84― се заменува со 

бројот „83-а―. 

 

Член 7 

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи: 

 

„Член 83-а 

(1) Општината, односно општината во град Скопје 

со општ акт ќе ги утврди условите за изградба во села-

та кои немаат урбанистичка документација до донесу-

вање на план. 

(2) Општиот акт од ставот (1) на овој член се пред-

видува во годишната програма од членот 20 од овој за-

кон и се донесува по претходна согласност од органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на уредување на просторот. 

(3) Измени и дополнувања на општиот акт од ста-

вот (1) на овој член се вршат во истата постапка пропи-

шана за негово донесување. 

(4) Формата и содржината на општиот акт од ставот 

(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 

со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на уредување на просторот.―. 

 

Член 8 

Во член 122-а бројот „84― се заменува со бројот 

„83-а―. 

 

Член 9 

Урбанистичкиот план и урбанистичко-планската 

документација со кои предмет на планирање е една 

градежна парцела за која е добиена согласност за 

трајна пренамена на земјоделско земјиште во гра-

дежно земјиште, а кои се донесени односно одобре-

ни согласно со Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен весник на Република Македо-

нија― брoj 51/2005, 137/2007, 91/2009, 12/10, 18/11, 

53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), а за кои не е обезбеде-

но одобрение за градење и не се започнало со из-

градба на планираната градба, во рокот утврден во 

членот 119 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен весник на Република Македо-

нија― број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 

и 64/18), ќе продолжат да важат доколку се обезбеди 

одобрение за градење во рок од пет години од влегу-

вањето во сила на овој закон.  

 

Член 10 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за просторно и урбанистичко 

планирање. 

 

Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник  на Република Македонија―. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR DHE URBANISTIK 

 
Neni 1 

 Në Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik 
(―Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 dhe 64/18) në nenin 
14 paragrafi (3) pas fjalëve: "kufiri i kuartit" shtohen fjalët: 
―ose kufiri i  bllokut‖, ndërsa pas fjalëve: ―kufijtë të 
blloqeve‖ shtohen fjalët: ―dhe/ose pjesë e bllokut‖. 

 
Neni 2 

Në nenin 38 paragrafi (2) numri ‖15‖ zëvendësohet me 
numrin ―20‖. 

 
Neni 3 

Në nenin 51 paragrafi (1) numri ―84‖ zëvendësohet me 
numrin ―83-a‖. 

Në  paragrafin (3) alineja 7 numri ―84‖ zëvendësohet 
me numrin ―83-a.‖ 

Në paragrafin (7) numri ―84‖ zëvendësohet me numrin 
―83-a‖. 

Në nenin (10) numri "84‖ zëvendësohet me numrin 
―83-a‖. 

 
Neni 4 

Në nenin 52 paragrafi (1) pas fjalëve: ―pjesë 
funksionale të‖ shtohet fjala: ―linjës‖. 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Me projektin për infrastrukturë për objektet e 

infrastrukturës të përbëra nga më shumë pjesë nga të cilat 
të paktën një pjesë paraqet infrastrukture të linjës, krahas 
trasesë së infrastrukturës së linjës përcaktohen dhe 
sipërfaqet për ndërtimin e pjesëve të objektit me të cilat 
objekti infrastrukturor i linjës paraqet tërësi ndërtimore dhe 
funksionale, nëse i njëjti parqet ndërtim për të cilin nuk 
mundet në mënyrë të pavarur të formohet  parcelë 
ndërtimore me planin urbanistik nga neni 7 paragrafi (1) 
pika 2 të këtij ligji, përkatësisht dokumentacionin e planit 
urbanistik (përfshirja e ujit, shahta, komora ndërprerëse, 
shtylla si pjesë të infrastrukturës  së linjës etj.).".  

 
Paragrafi (10) ndryshohet si vijon: 
―Organi kompetent  nga paragrafi (7) i këtij neni  te i 

cili është dorëzuar projekti për infrastrukturë, është i 
detyruar që në afat prej 20 ditësh pune nga dita  e marrjes 
së mendimit  nga Agjencia për Kadastër  të 
Patundshmërive, të përcaktojë  nëse  projekti  është 
përpunuar  në pajtim me standardet dhe normativat për 
planifikim urbanistik  nga neni 68 i këtij ligji, me ç'rast 
është i detyruar ta miratojë projektin me vërtetim për 
verifikim në formë elektronike ose të dorëzojë njoftim për 
parregullsi të konstatuara.‖. 

 
Neni 5 

Në nenin 53 pas paragrafi (9) shtohet paragraf i ri (10), 
si vijon: 

―(10) Për projektet urbanistike të miratuara në pajtim 
me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik (―Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 51/2005, 
137/2007, 91/2009, 12/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 
163/13 dhe 42/14) dhe projektet e miratuara për 
infrastrukturë nuk  jepet ekstrakt, përkatësisht  gjatë 
zbatimit  dorëzohen  në formë burimore  me dëshmi  se të 
njëjtat  janë miratuar  nga organi kompetent dhe zbatohen 
si ekstrakt.". 

Paragrafët (10) dhe (11) bëhen paragrafë (11) dhe (12). 


