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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЊЕ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 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, 217/15 и 226/15), во членот 38
став (6) во втората реченица зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Член 2
Во членот 39 став (6) во втората реченица зборовите: „претседателот на“ се бришат.
Член 3
Во членот 39-а став (2) зборовите: „Комисијата за решавање на управни работи во
втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“
Членот 39-б се брише.

Член 4

Член 5
Во членот 45-а став (1) се менува и гласи:
„Проект за инфраструктура се изработува за линиски инфраструктурни објекти, за
функционални делови од инфраструктурни објекти како и за инфраструктурни објекти
составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска
инфраструктура. Проектот содржи техничко решение за инфраструктурата со сите
нејзини елементи во текстуален дел и графички прилози и ја прикажува трасата на
инфраструктурата и други податоци за градбата.“
Членот 48-б се брише.

Член 6

Член 7
Во членот 57 став (2) по зборовите: „капацитет до 1 МW,“ се додаваат зборовите:
„фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на
земјиште,“.
Член 8
Во членот 58 став (5) зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Член 9
Во членот 58-ж став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „за градбата во чија функција треба да се изгради патот.“
Членот 59-ѓ се брише.

Член 10

Член 11
Во членот 65 став (1) зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) (17) се
бришат.
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Ставовите (18) и (19) стануваат ставови (3) и (4).
Член 12
Во членот 70 став (1) по третата реченица се додава нова реченица, која гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето да утврди дали се исполнети законските услови за промена
на инвеститор и да донесе решение за промена на инвеститор или решение со кое се
одбива барањето.“
Член 13
Во членот 70-а став (3) се додава нова реченица, која гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето да утврди дали се исполнети законските услови за промена
на инвеститор и да донесе решение за промена на инвеститор или решение со кое се
одбива барањето.“
Член 14
Во членот 72 став (5) се менува и гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето, да издаде одобрение за подготвителни работи или да донесе
решение со кое се одбива барањето. Во одобрението за подготвителни работи се
утврдува рок за отстранување на градбите за вршење на подготвителни работи.“
Во ставот (8) зборовите: „одобрението од ставот (1) на овој член“ се заменуваат со
зборовите: „одобрението односно решението од ставот (5) на овој член“.
Член 15
Во членот 73 став (1) по алинејата 25 се додава нова алинеја 26, која гласи:
„-фото-напонски панели за производство на електрична енергија со максимален
инсталиран капацитет до 1МW кои се поставуваат на објекти,“.
Член 16
Во членот 74 став (2) зборовите: „министерот кој раководи со“ и зборовите:
„директорот на“ се бришат, а зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со
зборовите: „Министерството за економија“.
Во ставот (4) зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Во ставот (5) зборовите: „министерот кој раководи со“ и зборовите: „директорот на“
се бришат, а зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите:
„Министерството за економија“.
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (6), (7), (8), (9) и (10).
Член 17
Членот 97 се менува и гласи:
„(1) Објектот се употребува согласно со неговата намена.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, посебен дел од објект, стан или дел од
стан, може да се пренамени, реконструира или да се адаптира, под услови утврдени
со овој закон.
(3) За пренамена на посебен дел од објект, стан или дел од стан сопственикот на
објектот, до надлежниот орган од членот 58 од овој закон, поднесува барање за
пренамена при што со барањето доставува:
- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со кој се
потврдува дека објектот предмет на пренамена е предвиден со планската
документација,
- доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или
делот од стан, кој е предмет на пренамена,
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-основен проект за предвидената пренамена, со позитивен извештај за ревизија на
истиот и
-договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена
согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои
претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со имотни
листови за посебните делови на објектот, доколку се работи за објект во етажна
сопственост.
(4) За реконструкција на објект или дел од објект, сопственикот на објектот, а во
случаите кога е донесена одлука согласно членот 67-а став (1) од овој закон,
општината, општината во градот Скопје или градот Скопје, до надлежниот орган од
членот 58 од овој закон поднесува барање за реконструкција, при што со барањето
доставува:
- доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или
делот од стан, а доколку се работи за реконструкција на објект за кој е донесена
одлука согласно со членот 67-а став (1) од овој закон, одлука на советот на
општината, советот на општината во градот Скопје или советот на градот Скопје,
- имотен лист за објектот предмет на реконструкција или правосилно решение за
утврдување на правен статус на бесправен објект донесено согласно со Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, за објектот за кој е поднесно барање
за реконструкција и
- основен проект за предвидената реконструкција, со позитивен извештај за ревизија
на истиот.
(5) За адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан, сопственикот на
посебен дел од објект, стан или дел од стан, до надлежниот орган од членот 58 од
овој закон, поднесува барање за адаптација, при што со барањето доставува:
- имотен лист за објектот предмет на адаптација или правосилно решение за
утврдување на правен статус на бесправен објект донесено согласно со Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, за објектот за кој е поднесно барање
за адаптација и
- проект за адаптација кој содржи постојна состојба и нова состојба што се предвидува
со адаптацијата.
(6) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон, во рок од пет работни дена дена од
денот на приемот на барањето, утврдува дали доставената документација е
комплетна, дали се исполнети условите за бараната пренамена, реконструкција или
адаптација и прибавува мислења и согласности согласно со членот 59-в од овој закон,
доколку утврди дека истите треба да се прибават.
(7) Доколку доставената документација е комплетна, исполнети се условите за
бараната пренамена или реконструкција или адаптација и добиено е позитивно
мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 58-в од овој закон до
кои е доставено барање за увид во основниот проект, надлежниот орган во рокот
утврден во ставот (6) на овој член донесува решение со кое се одобрува пренамена
или реконструкција или адаптација и ја заверува проектната документација, а во
спротивно донесува заклучок за прекин со кој го задолжува барателот да ги отстрани
констатираните недостатоци во рок од 10 работни дена.
(8) Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни
барањето во рокот од ставот (7) на овој член, надлежниот орган должен е во рок од
три работни дена да донесе решение за одбивање на барањето, а доколку барателот
го дополни барањето и ги отстрани констатираните недостатоци, надлежниот орган
во рок од пет работни дена донесува решение со кое се одобрува пренамена или
реконструкција или адаптација.
(9) Доколку некој од субјектите од членот 59-в до кои е доставено барање за увид
имале дадено забелешки на основниот проект, надлежниот орган е должен веднаш по
извршената дополна на барањето од страна на барателот, да достави барање за
повторен увид во основниот проект, до субјектите од членот 59-в од овој закон кои
имале дадено забелешки, а истите се должни да проверат дали е постапено по
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претходно дадените забелешки, во рок од два работни дена од денот на приемот на
барањето за повторен увид во основниот проект.
(10) Доколку во постапката за пренамена се утврди дека е потребно да се плати
надоместок за уредување на градежно земјиште, надлежниот орган пред издавање на
решението со кое се одобрува пренамена, до барателот доставува пресметка, а
барателот е должен во рок од 15 работни дена од денот на приемот на пресметката
да го плати надоместокот, а во спротивно се донесува решение за одбивање на
барањето.
(11) Доколку при вршење на реконструкција или адаптација на посебен дел од објект,
стан или дел од стан се врши и пренамена, барателот е должен до надлежниот орган
да поднесе барање за реконструкција со пренамена или адаптација со пренамена и
да ги достави доказите пропишани во ставот (3) на овој член.
(12) Против решението за одобрување, односно решението за одбивање на барањето
за пренамена, реконструкција, реконструкција со пренамена, адаптација, адаптација
со пренамена може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението, до надлежниот орган за одлучување по жалба од членот 65 на овој закон.
(13) Примерок од правосилното решение со кое е одобрено барањето за пренамена,
реконструкција, реконструкција со пренамена, адаптација, адаптација со пренамена
како и заверената проектна документација се доставуваат до органот надлежен за
запишување на правата на недвижности и до надлежната градежна инспекција.
(14) Пренамена и адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан не може
да се одобри доколу се нарушуваат параметрите за намената и/или параметрите за
бројот на станбени единици на објектот, кои се утврдени во важечкиот урбанистички
план, односно урбанистичко-планската документација.“
Член 18
По членот 97-б се додава нов член 97-в, кој гласи:
“Член 97-в
(1) Реконструкција на линиски инфраструктурни објекти се врши врз основа на
одобрен проект за реконструкција.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, за одобрување на проект за реконструкција
се поднесува барање до надлежниот орган од членот 58 од овој закон, кон кое се
доставува проект за реконструкција со позитивен извештај за ревизија на истиот.
(3) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон, до кого е доставено барањето од
ставот (2) на овој член, е должен во рок од седум работни дена да го одобри проектот
со ставање заверка и печат на истиот или да достави известување за констатирани
недостатоци.“
Член 19
Во членот 99 став (6) се додава нова реченица, која гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето, да издаде одобрение за отстранување или да донесе
решение со кое се одбива барањето.
Ставот (11) се менува и гласи:
„Против одобрението за отстранување односно решението за одбивање на барањето
може да се изјави жалба во рок од 15 дена до надлежниот орган за одлучување по
жалба од членот 65 од овој закон.“
Член 20
Во членот 99-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето, да издаде одобрение за отстранување или да донесе
решение со кое се одбива барањето.“
Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:
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„Против одобрението за отстранување односно решението за одбивање на барањето
може да се изјави жалба во рок од 15 дена до надлежниот орган за одлучување по
жалба од членот 65 на овој закон.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 21
Во членот 128-б став (3) во воведната реченица бројот „2“ се заменува со бројот „3“,
а во точката 5 алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 6 се брише.
Член 22
Во членот 163 став (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на службеното лице во надлежниот орган од членот 58 од овој закон, ако
во законски утврдениот рок не издаде одобрение за градење, не донесе решение за
измени во текот на изградбата, не донесе решение за промена на инвеститор, не
издаде одобрение за подготвителни работи, не донесе решение за изведување на
градбата, односно поставување на опремата од членот 73 од овој закон, не издаде
одобрение за употреба за градбите од прва категорија од членот 57 од овој закон, не
донесе решение за пренамена или реконструкција или адаптација и не издаде
одобрение за отстранување на објектот.“
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (6), (7), (8), (9), (10) и
(11).
Член 23
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон, ќе
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 24
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

на

Република

Член 25
Одредбите на членовите 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22
од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на
Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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