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20161423409  

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 ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули  

2016 година.  

 

Бр. 08-3451/1 Претседател 

29 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 ГРАДЕЖНО  

 ЗЕМЈИШТЕ  

Член 1  

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 

15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16), во членот 2 точки 1 и 2 по зборовите: „урбанистички 

план, урбанистичко-планска документација„ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„урбанистичко-проектна документација, општ акт“.  

 

Член 2  

Во членот 11 став (4) по зборовите: „или објект“ се додаваат зборовите: „кој е во  

етажна  сопственост“,  зборот „сосопственост“  се  заменува  со  зборовите: „заедничка 

сопственост“  и  зборот „Сосопственоста“  се  заменува  со  зборовите: „Заедничката 

сопственост“.  

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  

„(5) Во случаите кога физички и правни лица сопственици на посебни делови од објект или 

објект кој е во етажна сопственост го пренесуваат правото на сопственост на 

посебниот дел од објектот или делот од објектот, задолжително се пренесува и правото на 

заедничка сопственост на градежното земјиште на новиот сопственик на посебниот дел од 

објектот или делот од објектот.“.  

 

Член 3  

Во членот 18 став (4) по зборовите: „за изградба на технолошки индустриски развојни 

зони“ се додаваат зборовите: „и слободни здравствени зони“.  
Ставот (6) се брише.  
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Член 4  
Во членот 46 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Постапките од ставот (1) на овој член ги води ДТИРЗ, доколку градежното 

земјиште согласно со урбанистички план или урбанистичка-планска документација е 

планирано за изградба на слободни здравствени зони, согласно со Законот за слободните 

здравствени зони.“.  
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10),  

(11) и (12).  

Во  ставот (12)  кој  станува  став (13)  зборовите: „ставот (11)“  се  заменуваат  со 

зборовите: „ставот (12)“. 

Ставот (13) станува став (14). 

Член 5 
Во членот 74 став (1) зборовите: „став (11)“ се заменуваат со зборовите: „став (12)“.  

 

Член 6  

Во членот 76 став (3) по зборовите: „дадено под долготраен закуп“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „освен во случаите од членот 79 став (2) алинеја 5, при што 

купувачот  е должен  да прибави  одобрение  за градење  на предвидениот  објект  од 

надлежниот орган во рок од девет месеци од извршената солемнизација на анекс кон 

договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела со површина до 5.000 м2, 

односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на анекс кон договорот каде што 

предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м2.“.  
По ставот (10) се додаваат пет нови ставови (11), (12), (13), (14) и (15), кои гласат:  

„(11) По склучување на договорот за отуѓување или давање под долготраен закуп на  

градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, по  

барање на купувачот, односно закупецот, истиот се воведува во владение со записник од  

страна на тричлена Комисија формирана од градоначалникот на општината, општината во  

градот Скопје и градот Скопје, односно министерот, со учество на геодетско стручно лице  

регистрирано како трговец поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски  

работи, кое врз основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото.  

(12)  Трошоците  за  воведување  во  владение,  освен  трошоците  за  работата  на  

Комисијата од ставот (11) на овој член, се на товар на купувачот, односно закупецот.  

(13) Ако градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое е отуѓено  

или дадено под долготраен закуп е во владение на друго лице, тој е должен на  

барателот да му го предаде имотот согласно со ставот (11) на овој член во присуство на  

отуѓувачот.  

(14) Во случаите кога лицето кое има владение врз градежното земјиште, не постапи 

согласно со ставот (13) на овој член, купувачот има право да поведе постапка пред 

надлежен суд за воведување во владение.  

(15) Во случаите од ставот (14) на овој член, рокот за изградба на објектот предвиден во 

договорот за отуѓување, односно давање под долготраен закуп на градежното земјиште 

сопственост на Република Македонија почнува да тече од донесување на правосилна 

судска одлука.“.  

Член 7  

Во членот 79 став (2) по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:  

„- доколку се настанати промени на предметот на договорот како последица на измена на 

урбанистички план или урбанистичка-планска документација со кои се предвидува 

спојување на две или повеќе градежни парцели во сопственост на купувачот со намена 

производство, дистрибуција и сервиси,“.  
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Член 8  

Во членот 92 став (2) зборовите: „стварна службеност“ се заменуваат со зборот 

„сопственост“. 

Член 9  

Во членот 97 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Уредувањето на градежното земјиште за потребите на слободните здравствени  

зони се врши согласно со Законот за слободните здравствени зони.“.  

 Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „од ставот (2)“ се додаваат зборовите:  

„и (3)“.  
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).  

Член 10  

Во членот 106 став (3) по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:  

 „- изготвува испитни прашања и задачи,“.  

Во  ставот (4)  зборовите: „освен  за  спроведување  на  испити  за  стекнување  со 

овластување,“ се бришат. 
Во ставот (5) зборовите: „и Програмскиот совет“ се бришат.  

 

Член 11  

Членот 107 се брише.  

Член 12  

Во членот 112 зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“.  

 

Член 13  

Во членот 115 став (6) зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот 

„Комисијата“.  
Ставот (8) се брише.  

Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со 
зборот „Комисијата“, а процентот „30%“ се заменува со процентот „10%“.  
 Ставот (10) станува став (9).  

 

Член 14  

Во членот 119 став (2) се менува и гласи:  

„За добивање на овластување, се поднесува барање до министерот и во прилог се 
доставува следнава документација:  

- потврда од ставот (1) на овој член или  

- копија од претходно издадено овластување со доказ за посетена обука согласно со 

членот 120 од овој закон.“.  

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:  

„(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член се издава со важност од пет години од 

денот на издавањето.  

(4) Барањето за добивање на ново овластување согласно со ставот (2) алинеја 2 на овој 

член се поднесува во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој закон.“.  

 Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).  

Член 15  

Во членот 133 ставови (1) и (2) зборовите: „став (11)“ се менуваат со зборовите: „став  

(12)“.  
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Член 16  
Во членот 138 став (2) се брише.  

 

Член 17  

Започнатите судски постапки и постапки пред надлежни државни органи   до денот на  
започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле  
започнати.  

 

Член 18  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за 

градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 15/15, 98/15, 193/15, 

226/15 и 31/16).  
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