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ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГРАДЕЊЕ 

Службен весник на РМ, бр. 226 од 25.12.2015 година 

 

Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 
130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 

163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15 и 217/15), по 
членот 58-е се додава нов член 58-ж, кој гласи: 

 

„Член 58-ж 
(1) Градот Скопје е должен да изгради локален пат или улица на подрачјето на 

градот Скопје кој е во функција на градби за потребите на државни органи, 
агенции и фондови основани од Република Македонија и правни лица во целосна 
или доминантна сопственост на Република Македонија, за чија изградба е платен 

надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на инвеститорот на 
градбата во чија функција треба да се изгради патот, односно улицата, доколку 

од страна на надлежната општина во градот Скопје не е издадено одобрение за 
градење за патот, односно улицата и/или не е започнато со изградба на истите 
до изготвувањето на завршен извештај за извршен надзор од членот 36 став (1) 

алинеја 9 од овој закон. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, постапката за издавање на одобрение 

за градење ја спроведува и одобрението за градење го издава органот на 
државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот. 

(3) При спроведување на постапката од ставот (2) на овој член инвеститoрот не 
плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште, а општината во градот 

Скопје е должна средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште 
за изградба на патот, односно улицата кои се платени од инвеститорот на 
градбата во чија функција треба да се изгради патот, односно улицата да му ги 

пренесе на градот Скопје, во рок од пет дена од денот на прием на барање за 
пренесување на средствата од градот Скопје. 

(4) Доколку градот Скопје не постапи согласно со ставот (1) на овој член, патот, 
односно улицата може да го изгради инвеститорот на градбата во чија функција 

треба да се изгради патот, односно улицата, а општината во градот Скопје и 
градот Скопје се должни средствата од надоместокот за уредување на градежно 
земјиште за изградба на патот, односно улицата кои се платени од инвеститорот 

на градбата во чија функција треба да се изгради патот, односно улицата, да му 
ги врати на инвеститорот, во рок од пет дена од денот на прием на барање за 

враќање на средствата.“ 
 

Член 2 

Во членот 163 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи: 
„(12) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му 

се изрече за прекршок на службеното лице и на градоначаникот на општината 
во градот Скопје како и на службеното лице и на градоначаникот на градот 
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Скопје, доколку не постапат согласно со членот 58-ж ставови (3) и (4) од овој 

закон.“ 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 


