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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, 
донесе 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО 
ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА  

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на 

вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20), по 
членот 2 се додават два нови члена 2-а и 2-б кои гласат:

„Член 2-а
Градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко - планска 

документација за плажа, кое било предмет на краткотраен закуп, а временскиот рок за 
краткотраен закуп е истечен или Договорот за краткотраен закуп е предвремено раскинат, 
потребно е да биде вратено во правобитна состојба од страна на закупецот, и се забранува 
понатамошно вршење на дејност од страна на закупецот“.

Член 2-б
„Надзорот над вршењето на дејноста во рамки на градежното земјиште предвидено со 

урбанистички план или урбанистичко - планска документација за плажа, се врши од 
страна на Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи, a не 
постапувањето од страна на закупецот во согласност со член 2-а од оваа уредба, 
претставува основ Државниот пазарен инспекторат да изврши затворање на објектите.“

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ке се применува до 31.12.2020 година.

    Бр. 44-5217/1                           Претседател на Владата
9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
          Скопје                           Оливер Спасовски, с.р.
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