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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4
февруари 2014 година.
Бр. 07 – 695/1
4 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
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 и 163/13), во членот 13 став
(1) по зборовите: “носителот на правото на долготраен закуп на градежно земјиште го
пренел правото на градење со правно дело“ се става запирка и се додаваат зборовите:
“лице кое се стекнало со право на градење со решение на стечаен судија при продажба на
правото на градење во стечајна постапка“.
Член 2
Во членот 58 ставот (4) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (2) на овој член постапката за издавање на одобрение за
градење за магистрални и собирни улици на подрачјето на градот Скопје, одобрение за
градење за линиски инфраструктурни објекти чија изградба согласно со Законот за градот
Скопје е во надлежност на градот Скопје, одобрение за доградба, надградба и одобрение
за реконструкција на објекти за кои е донесена одлука од Советот на градот Скопје
согласно со членот 67-а став (1) од овој закон, одобрение за градење и одобрение за
реконструкција на плоштади кои се во надлежност на градот Скопје, одобрение за
градење и одобрение за реконструкција на сообраќајници кои овозможуваат пристап до
плоштадите кои се во надлежност на градот Скопје, одобрение за градење за
инфраструктурни градби со придружни содржини во речни корита кои се наоѓаат на
подрачјето на градот Скопје, одобрение за градење на придружни содржини во паркови
кои се во надлежност на градот Скопје, го спроведува градот Скопје и одобрението за
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градење, доградба, надградба, односно одобрението за реконструкција го издава
градоначалникот на градот Скопје. Градот Скопје е надлежен за спроведување на
постапките и издавање на решение и за градбите од членот 73 од овој закон за чие
изведување или поставување е донесена одлука од Советот на градот Скопје.“
Член 3
Во членот 59-а став (1) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
“- одлука на советот на општината, советот на општината во градот Скопје, односно
Советот на градот Скопје, доколку се работи за доградба и надградба на објект за кој е
донесена одлука согласно со членот 67-а став (1) од овој закон,“.
Во алинејата 6 која станува алинеја 7 зборовите: „дадена под полна материјална и
кривична одговорност“ се бришат.
Член 4
По членот 67 се додава нов член 67-а, кој гласи:
“Член 67-а
(1) Советот на општината, советот на општината во градот Скопје, односно Советот на
градот Скопје со одлука може да го утврдат изгледот на фасадата на еден или повеќе
објекти кои се ставени во употреба или за истите е донесено правосилно решение за
утврдување на правен статус на бесправен објект согласно со Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, а кои се наоѓаат во централното градско јадро, доколку
утврдат дека тоа е од значење за општината, општината во градот Скопје, односно градот
Скопје.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член инвеститор е општината, општината во
градот Скопје, односно градот Скопје, чиј совет донел одлука со која е утврден изгледот
на фасадата на објектот, односно објектите.
(3) Трошоците за изведувањето на градежните работи за реализација на одлуката од
ставот (1) на овој член се обезбедуваат од буџетот на општината, општината во градот
Скопје, односно градот Скопје, чиј совет ја донел одлуката за изгледот на фасадата, а
доколку при изведувањето на градежните работи му се причини штета на сопственикот на
објектот, инвеститорот е должен истата да ја надомести.
(4) Во случаите од ставот (1) на овој член може да се предвиди доградба и/или
надградба на објект за кој е донесено правосилно решение за утврдување на правен статус
на бесправен објект согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
при што доколку бесправниот објект не е вклопен во урбанистичко планската
документација, со одлуката од ставот (1) на овој член се утврдуваат и параметрите на
доградбата, односно надградбата. Во овој случај основниот проект се изработува согласно
со параметрите утврдени во одлуката од ставот (1) на овој член.
(5) Доколку доградбата и надградбата претставуваат посебна градежна и фунционална
целина и се изградени на објект во етажна сопственост или на објект со јавна или деловна
намена, со право на сопственост врз истите се стекнува општината, општината во градот
Скопје, односно градот Скопје, чиј совет ја донел одлуката со која е утврден изгледот на
фасадата на објектот, а во спротивно со право на сопственост се стекнува сопственикот на
објектот.
(6) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член сопственикот на објектот, односно
мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од
половината од вкупната површина на објект во етажна сопственост, може да бидат
инвеститори и да ги сносат трошоците за изведување на градежните работи, доколку
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општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, чиј совет ја донел одлука
со која е утврден изгледот на фасадата на објектот склучиле договор со сопственикот на
објектот, односно мнозинството на сопственици со кој е утврдено дека инвеститор ќе биде
сопственикот на објектот, односно мнозинството на сопственици.
(7) По исклучок од ставот (5) на овој член сопственикот, односно сопствениците на
објектот и општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, чиј совет ја
донел одлуката со која е утврден изгледот на фасадата на објектот можат и на поинаков
начин да го уредат стекнувањето со правото на сопственост врз доградбата и надградбата,
со склучување на договор за уредување на односите.“
Член 5
Во членот 70 став (3) зборовите: “новиот инвеститор“ се заменуваат со зборовите:
“органот кој го донел актот за промена на инвеститор“.
Член 6
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:
“Член 70-а
(1) По исклучок од членот 70 став (1) од овој закон промена на инвеститор се врши и
доколку правно или физичко лице се стекнало со право на градење со решение на стечаен
судија при продажба на правото на градење во стечајна постапка.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, барање за промена на инвеститор доставува
правното или физичкото лице кое се стекнало со правото на градење во стечајна постапка,
кон кое се доставува правосилно решение на стечаен судија со кое лицето се стекнало со
правото на градење.
(3) Промената на инвеститор се врши со решение, при што инвеститорот чие право на
градење било предмет на продажба во стечајна постапка се заменува со правното или
физичкото лице кое се стекнало со правото на градење во стечајна постапка.
(4) Доколку инвеститорот чие право на градење било предмет на продажба во стечајна
постапка, бил заеднички инвеститор со други физички и правни лица, при донесување на
решението за промена на инвеститор од ставот (3) на овој член, овие лица се утврдуваат
како заеднички инвеститори со правното или физичкото лице кое се стекнало со правото
на градење во стечајна постапка.
(5) По донесување на решението од ставот (3) на овој член се применуваат одредбите
од членот 70 ставови (3), (4) и (5) од овој закон.“
Член 7
Во членот 97 став (4) по зборовите: “сопственикот на објектот“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “односно општината, општината во градот Скопје или градот Скопје
во случаите кога е донесена одлука согласно со членот 67-а став (1) од овој закон“.
Во алинејата 1 по зборовите: “станот или делот од стан“ се додаваат зборовите:
“односно одлука на советот на општината, советот на општината во градот Скопје или
Советот на градот Скопје, доколку се работи за реконструкција на објект за кој е донесена
одлука согласно со членот 67-а став (1) од овој закон“.
Во алинејата 3 запирката на крајот на алинејата се брише и се додаваат зборовите: “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“.
Во ставот (7) втората реченица се брише.
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Во ставот (9) по зборовите “градоначалниците на општините во градот Скопје“ се става
запирка и се додаваат зборовите: “односно градоначалникот на градот Скопје“.
Член 8
Одредбите од членовите 59 став (17), 59-а став (1) алинеја 7 и 88 став (3) од овој закон
кои се однесуваат на државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи се
применуваат и за хидроцентрали, топловоди, магистрални и собирни улици на подрачјето
на градот Скопје и брани со акумулации.
Член 9
За градбите за кои е поднесено барање за одобрение за градење или е издадено
одобрение за градење до денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и
дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број
163/13) не се обезбедува мислење за проектираниот и изведениот степен на механичка
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата од страна на субјект кој врши
научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на
градби од сеизмички влијанија.
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за градење.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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