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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 14 јули 

2016 година.  

 

Бр. 08-3243/1 Претседател 

14  јули 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,  

115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) во членот  

29 став (1) во алинејата 2 по зборот „проект,“ се додаваат зборовите: „а доколку е 

издадено одобрение за градење врз основа на идеен проект согласно со Законот за 

технолошки индустриски развојни зони и Законот за индустриски-зелени зони да изведува 

градежни работи согласно одобрението за градење и идејниот проект,“.  

 

Член 2  

Во членот 36 став (1) во алинејата 1 по зборoвите: „одобрението за градење,“   се 

додаваат зборовите: „а доколку е издадено одобрение за градење врз основа на идеен 

проект согласно со Законот за технолошки индустриски развојни зони и Законот за 

индустриски-зелени зони да врши проверка над изградбата дали истата е во согласност со 

идејниот проект и одобрението за градење,“.  

 

Член 3  

Во членот 57 став (1) по зборовите: „градби за потребите на граничните премини,“ се  

додаваат  зборовите: „градби  предвидени  со  урбанистичко-планска  документација  за  
градби од посебен интерес (освен градби за индивидуално домување),“.  

Во  ставот  (2)  по  зборовите:  „градби  за  индивидуално  домување,“  се  додаваат  

зборовите:  „градби за индивидуално домување предвидени со урбанистичко-планска  

документација за градби од посебен интерес,“.  
 
 

1 од 4  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 132 од 18.07.2016 година  

 

Член 4  
Во членот 59-ѕ по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:  

„(6)Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член, не се применуваат за 

надградба на објекти за индивидуално домување изградени во опфат на кој согласно 

урбанистички план или урбанистичко-планска документација е предвидена изградба на 

објект од јавен интерес утврден со закон.“  

Член 5  

По членот 78-а се додава нов член 78-б кој гласи:  

 

„Член 78-б  

(1) Доколку при изградба на државен пат или железничка пруга потребно е да се 

изврши  дислокација  на  далновод  или  трафостаница,  се  спроведува  постапка  за 

дислокација на енергетски објект.  

(2) Дислокацијата на енергетски објект од став (1) на овој член се спроведува   врз 

основа на одобрен проект за дислокација на енергетски објект.  

(3) За одобрување на проект за дислокација на енергетски објект, операторот на 

електродистрибутивниот систем во чии рамки е далноводот и/или трафостаницата кои се 

предмет на дислоцирање, поднесува барање до органот на државна управа надлежен за 

вршење на работите од областа на уредување на просторот, кон кое се доставува проект за 

дислокација на енергетски објект со позитивен извештај за ревизија на истиот.  

(4) Надлежниот орган од став (3) на овој член, должен е во рок од пет работни дена да  

донесе решение за одобрување на проектот за дислокација на енергетски објект и да го  

завери  проектот  со  заверка  и  печат  или  да  достави  известување  за  констатирани  

недостатоци  до  подносителот  на  барањето.Доколку  подносителот  на  барањето  за  

одобрување  на  проектот  за  дислокација  на  енергетски  објект  не  ги  отстрани  

констатираните недостатоци во рок од 10 работни дена од приемот на известувањето за  

констатирани недостатоци, надлежниот орган од став (3) на овој член донесува решение за  

одбивање на барањето.  
(5) Техничкиот преглед на дислоцираните енергетски објекти од ставот (1) на овој  

член, го врши надзорен инженер со овластување А за вршење на надзор над изградбата на 

градби и истите се ставаат во употреба по изготвување на извештај за извршен технички 

преглед согласно член 90 став (3) од овој закон, во кој е констатирано дека далноводот 

односно трафостаницата се изградени согласно проектот за дислокација на енергетски 

објект и дека може да се стават во употреба.  

(6) Правосилното решение за одобрување проектот за дислокација на енергетски објект 

претставува правен основ за прибележување, предбележување и укнижување на правото на 

сопственост на далноводот односно трафостаницата во јавната книга за запишување на правата 

на недвижности.  

(7) Доколку земјиштето на кое е предвидено да се постават столбовите на далноводот  

или да се изгради трафостаница е во сопственост на физички или правни лица, операторот  

не електродистрибутивниот систем чиј далновод односно трафостаница е предмет на  

дислокација, должен е по донесување на решението за одобрување на проектот за  

дислокација на енергетски објект да обезбеди договор за долготраен закуп за земјиштето  

склучен со сопственикот на земјиштето или согласност од сопственикот на земјиштето за  

поставување на столбот односно изградба на трафостаницата или да заснова право на  

службеност на предметното земјиште или во постапка за експропријација да е донесена  

одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација,  

а во спротивно далноводот односно трафостаницата не може да се стави во употреба.  
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(8) Дислоцираните енергетски објекти од став (1) на овој член, за кои е изготвен  

извештај за извршен технички преглед согласно член 90 став (3) од овој закон, во кој е  

констатирано дека далноводот односно трафостаницата се изградени согласно проектот за  

дислокација на енергетски објект а за кои во постапка на експропријација е донесена  

одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација,  

може да се стават во употреба, но не можат да се запишат во јавната книга за недвижности  

се до решавање на имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето на кое истите  

се изградени.  

(9) Дислокацијата на далновод и трафостаница при изградба на државен пат или 

железничка пруга претставува јавен интерес.  

(10) Формата и содржината на проектот за дислокација на енергетски објект и на 

решението за одобрување на проектот за дислокација на енергетски објект ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот.“  

 

Член 6  
Во членот 86 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  

„(3) Во случаите кога е издадено одобрение за градење согласно со Законот за 

технолошки  индустриски  развојни  зони  и  Законот  за  индустриски-зелени  зони, 

изведувачот е должен на градилиштето да ја има документацијата врз основа на која е 

издадено одобрението за градење согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони 

и Законот за индустриски-зелени зони.“  

 

Член 7  

Во членот 87 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:  

„(5) По исклучок од став (4) на овој член, за линиски инфраструктурни објекти кои што  

се државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони  

системи, железнички пруги, гасоводи, далноводи, продуктоводи, топловоди, нафтоводи,  

жичари, системи за наводнување и одводнување, магистрални и собирни улици на  

подрачјето на градот Скопје како и хидроцентрали и брани со акумулации,   одобрението  

за употреба на објектот може да му се издаде на инвеститорот, доколку во постапка за  

експропријација е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со  

Законот за експропријација.“  

Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови  (6), (7), (8), (9) и (10).  

 

Член 8  
Во членот 88 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:  

„(4) По исклучок од став (3) на овој член, за линиски инфраструктурни објекти кои што се 

државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони 

системи, железнички пруги, гасоводи, далноводи, продуктоводи, топловоди, нафтоводи, 

жичари, системи за наводнување и одводнување, магистрални и собирни улици на 

подрачјето на градот Скопје како и хидроцентрали и брани со акумулации, за кои во 

постапка за експропријација е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето 

согласно Законот за експропријација, покрај документацијата од став (2) на овој член, 

инвеститорот е должен со барањето да достави одлука за воведување во владение на 

земјиштето донесена согласно со Законот за експропријација.“  
Ставот (4) станува став (5).  

 

Член 9  

Во членот 90 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:  
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„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, за линиски инфраструктурни објекти кои  
што се државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони  
системи, железнички пруги, гасоводи, далноводи, продуктоводи, топловоди, нафтоводи,  
жичари системи за наводнување и одводнување, магистрални и собирни улици на  
подрачјето на градот Скопје како и хидроцентрали и брани со акумулации, градбата може  
да се стави во употреба доколку во постапка за експропријација е донесена одлука за  
воведување во владение на земјиштето согласно Законот за експропријација.  

(6) Во случаите кога при вршење на технички преглед на градба за потребите на 
државни органи, агенции и фондови основани од Република Македонија и правни лица во 
целосна или доминантна сопственост на Република Македонија, Комисијата односно 
надзорниот инженер констатираат дека не е изграден локален пат или улица на кои треба да 
се приклучи градбата, истата може да се стави во употреба, доколку при вршење на 
техничкиот преглед согласно ставовите (2) и (3) на овој член не се утврдени други 
недостатоци поради кои градбата не може да се стави во употреба.“  

Ставот (5) станува став (7).  

Член 10  
Во членот 96 по став (6) се додава нов став (7) кој гласи:  
„(7) По исклучок од став (6) на овој член, линиските инфраструктурни објекти кои  

што се државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони  
системи, железнички пруги, гасоводи, далноводи, продуктоводи, топловоди, нафтоводи,  
жичари, системи за наводнување и одводнување, магистрални и собирни улици на  
подрачјето на градот Скопје како и хидроцентрали и брани со акумулации, за кои е  
издадено одобрение за употреба согласно член 93 став (1) на овој закон односно за кои е  
изготвен извештај за извршен технички преглед согласно член 90 став (3) од овој закон  
во кој е констатирано дека може да се стават во употреба, а за кои во постапка за  
експропријација е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со  
Законот за експропријација, не можат да се запишат во јавната книга за недвижности се  
до решавање на имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето на кое истите  
се изградени.“  

Член 11  
Постапките за издавање на одобрение за употреба за линиски инфраструктурни објекти  

кои  што  се  државни  патишта,  локални  патишта  и  улици,  водоснабдителни  и  
канализациони  системи,  железнички  пруги,  гасоводи,  далноводи,  продуктоводи,  
топловоди, нафтоводи, жичари, системи за наводнување и одводнување, магистрални и  
собирни улици на подрачјето на градот Скопје како и хидроцентрали и брани со  
акумулации, кои се започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат  

согласно одредбите на овој закон. 

Член 12  
Постапките за издавање на одобрение за надградба на објекти за индивидуално 

домување согласно членот 59-ѕ на овој закон,  кои се започнати до денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе продолжат согласно одредбите на овој закон.  

Член 13  

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 14  

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

Македонија.“  
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