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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГРАДЕЊЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.115 од 01.08.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ брoј 130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14 и 42/14), членот 11 се менува и гласи : 

“(1) Градба со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени 
згради како и градби со станбено-деловна намена, мора да биде проектирана и 

изградена така што на лицата со инвалидност ќе им се овозможи непречен 
пристап, движење, престој и работа до и во градбата. 
(2) Градба со намена домување во станбени згради како и градба со станбено 

деловна намена, со десет и повеќе станови, треба да биде проектирана и 
изградена така што да биде приспособена за пристап, движење, престој и работа 

на лица со инвалидност, во најмалку еден стан на секои десет стана, но не во 
повеќе од четири стана, а најмалку 3% од вкупниот број на местата за паркирање 
во паркинг просторот на овие градби треба да бидат наменети за лица со 

инвалидност и треба да бидат обележани со соодетна хоризонтална и вертикална 
сигнализација. 

(3) При изградба на нови како и при реконструкција на постоечки јавни 
површини-пешачки патеки во централно градско јадро и во паркови, јавната 
површина-пешачка патека треба да биде проектирана и изведена така што истата 

ќе има и патека за движење на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид. 
(4) Техничките карактеристики и димензиите на патеката за движење на лица со 

телесен хендикеп и лица со оштетен вид, ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

(5) Начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и 
вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градбите од 

ставовите (1) и (2) 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 2 

Во глава II по точка 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11 и три нови члена 11 -
а, 11-б и 11-в кои гласат: 
 

 
“9. Приклучок за гасоводна инфрастуктура 

 
Член 11-а 

Градба која се наоѓа во граница на плански опфат на генерален урбанистички 

план треба да биде проектирана и изведена така што ќе има приклучок за 
гасоводна инфраструктура. 

 
10. Простор за велосипеди 

 
Член 11-б 

Градба со јавна намена треба да биде проектирана и изведена така што ќе има 

обезбедено паркинг простор за велосипеди во функција на објектот. 
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11.Физичка инфраструктура за обезбедување на електронски комуникациски 
мрежи за пренос со големи брзини 

 
Член 11-в 

Градба со деловна намена и градба со намена домување во станбени згради, мора 

да биде проектирана и изградена на начин што ќе содржи точка на концентрација 
лоцирана внатре или надвор од зградата, која ќе биде пристапна за оператори со 

цел на истите да им се овозможи пристап до физичката инфраструктура во зграда 
за големи брзини.“ 
 

Член 3 
Во членот 38 став (5) по зборовите “спротивно на одредбите од членот 90 ставови 

(3) и (4) од овој закон“ се додаваат зборовите “лиценца за проектирање се 
одзема доколку правното лице за проектирање на градби изработи односно 

завери проектна документација спротивно на законските прописи,“. 
Ставот (8) се менува и гласи: 
“Правно лице носител на лиценца А која е одземена поради неправилностите 

наведени во став (4) на овој член не може да добие лиценца А за вршење на 
истите работи за кои се однесува одземената лиценца во рок од една година од 

денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата, правно лице 
носител на лиценца Б која е одземена поради неправилностите наведени во став 
(4) на овој член не може да добие лиценца А и лиценца Б за вршење на истите 

работи за кои се однесува одземената лиценца, во рок од една година од денот 
на правосилноста на решението за одземање на лиценцата, а правно лице чија 

лиценца е одземена поради неправилностите наведени во став (5) на овој член не 
може да добие лиценца А и лиценца Б за вршење на истите работи за кои се 
однесува одземената лиценца, во рок од пет години од денот на правосилноста на 

решението за одземање на лиценцата. Одговорното лице во правното лице на кое 
му е одземена лиценцата поради неправилности наведени во став (4) на овој 

член, не може да основа друго правно лице за вршење на истата дејност која ја 
вршело правното лице на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во 
рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на 

лиценцата, а одговорното лице во правното лице на кое му е одземена лиценцата 
поради неправилности наведени во став (5) на овој член, не може да основа 

друго правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице на 
кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во рок од пет години од 
денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата.Правното лице 

чија лиценца е одземена е должно да ја врати истата на органот на државна 
управа надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот, 

во рок од осум дена од правосилноста на решението на одземање на лиценца.“ 
 

Член 4 

Во членот 39 став (5) по зборовите: “спротивно на одредбите од членот 90 
ставови (3) и (4) од овој закон“ се додаваат зборовите: “овластување за 

изработка на проектна документација се одзема доколку проектантот изработи 
проектна документација спротивно на законските прописи“. 
Ставот (8) се менува и гласи: 

“Физичко лице чие овластување е одземено поради неправилностите наведени во 
ставот (4) на овој член, не може да добие овластување А и овластување Б за 

вршење на истите работи за кои се однесува одземеното овластување, во рок од 
една година од денот на правосилноста на решението за одземање на 

овластувањето, а физичко лице чие овластување е одземено поради 
неправилностите наведени во ставот (5) на овој член, не може да добие 
овластување А и овластување Б за вршење на истите работи за кои се однесува 
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одземеното овластување, во рок од седум години од денот на правосилноста на 
решението за одземање на овластувањето. Физичкото лице чие овластување е 

одземено е должно да го врати истото на Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери, во рок од осум дена од правосилноста на решението на 
одземање на овластувањето.“ 

 
Член 5 

Во членот 59 ставот (17) се менува и гласи: 
“За линиски инфраструктурни објекти кои се државни патишта, локални патишта 
и улици, водоснабдителни и канализациони системи, железнички пруги, гасоводи 

и далноводи, одобрение за градење може да се издаде и без решени 
имотноправни односи за целата градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги 

регулира имотноправните односи најдоцна до поднесување на барањето за 
одобрение за употреба, односно до подготвување на извештајот за извршен 

технички преглед од надзорен инженер, при што во овој случај со барањето од 
ставoт (2) на овој член не се доставува геодетски елаборат за нумерички 
податоци за градежното земјиште.“ 

 
Член 6 

Во членот 59-а став (1) алинеја 7 по зборовите: “државни патишта“ се додаваат 
зборовите: “локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони 
системи“. 

 
Член 7 

Во членот 74 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) Решението за поставување на електронска комуникациска опрема за пренос 
на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти, донесено согласно 

со ставот (1) на овој член, кое е правосилно и извршно, претставува правен 
основ за запишување на правото на сопственост на опремата во јавната книга за 

запишување на правата на недвижности.“ 
 

Член 8 

Во членот 88 став (3) по зборовите: “државни патишта“ се додаваат зборовите: 
“локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи“. 

 
Член 9 

По членот 131-а се додава нов член 131-б, кој гласи: 

 
“Член 131-б 

(1) Градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор е должен да 
изврши инспекциски надзор и да утврди дали сопствениците на објекти со јавна 
намена имаат обезбедено паркинг простор за велосипеди. 

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор градежниот инспектор, 
односно овластениот градежен инспектор утврди дека сопствениците на објекти 

со јавна намена немаат обезбедено паркинг простор за велосипеди, истиот е 
должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежен суд.“ 

 
Член 10 

По членот 159-а се додава нов наслов и два нови члена 159-б и 159-в, кои 
гласат: 
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“5.2. Прекршок на учесник во изградбата поради не враќање на  
лиценца и овластување 

 
Член 159-б 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице ако не ја врати одземената лиценца во рокот 
утврден во членот 38 став (8) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

 
Член 159-в 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на физичко лице ако не го врати одземеното овластување во 

рокот утврден во членот 39 став (8) од овој закон.“ 
 

Член 11 

Во членот 162-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице - сопственик на објект со јавна намена, 
доколку не постапи согласно со членот 11-б од овој закон.“ 
 

Член 12 
По членот 163 се додава нов член 163-а, кој гласи: 

 
“Член 163-а 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во општината доколку при изградба на 
нови, како и при реконструкција на постоечки јавни површини - пешачки патеки 

во централно градско јадро и во паркови, не постапи согласно со членот 11 став 
(3) од овој закон.“ 

 

Член 13 
Сопствениците на изградените објекти со јавна намена се должни да обезбедат 

паркинг простор за велосипеди во функција на објектот со јавна намена, во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 14 
(1) Правното лице и физичкото лице чија лиценца, односно овластување е 

одземено пред денот на влегувањето во сила на овој закон, се должни да ги 
вратат истите во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
(2) Правните лица кои го изгубиле правото за добивање на лиценца поради 

неправилности утврдени во членот 38 став (4) од 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 и 42/14) до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, можат да поднесат барање за добивање на 
лиценца до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

уредувањето на просторот, доколку ги исполнуваат условите од овој закон, по 
истек на една година од денот на правосилноста на решението за одземање на 

лиценца, а правните лица кои го изгубиле правото за добивање на лиценца 
поради неправилности утврдени во членот 38 став (5) од 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 и 42/14), 
можат да поднесат барање за добивање на лиценца до органот на државната 
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управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, доколку 
ги исполнуваат условите од овој закон, по истек на пет години од денот на 

правосилноста на решението за одземање на лиценца. 
 

Член 15 

Постапките за издавање на одобрение за градење за локални патишта и улици, 
водоснабдителни и канализациони системи кои се започнати пред влегувањето во 

сила на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите од овој закон. 
 

Член 16 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење. 

 
Член 17 

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


