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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7137/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 

 

Член 1 

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

15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), во член 2 по точка 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 

„6. Површина за градење во смисла на овој закон, претставува планска одредба со која 

во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за 

градење на градбите и истата е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии.“. 

Точката 6 станува точка 7. 

Во точката 7 која станува точка 8 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Во член 7, член 13 и член 14 ставови (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 3 

Во член 15 ставови (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Во ставот (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

Во ставови (4), (5), (6) и (7) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 
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Член 4 

Во член 16 ставови (1), (2) и (4), член 17 став (1), член 18 ставови (1), (2), (4) и (5), член 

19 став (2), член 21 став (2), член 38 став (1), член 39 став (3), член 40, член 41 став (1) и 

член 42 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 

Северна Македонија“. 
 

Член 5 

Членот 43 се менува и гласи: 

„На градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија предвидено за 

изградба на објект од јавен интерес од значење за Република Северна Македонија, 

односно за изградба на објект од јавен интерес од локално значење утврден со закон, може 

да се заснова право на стварна службеност.“. 

 

Член 6 

Во насловот во главата III и во членот 46 став (1) зборовите: „Република Македонија“ 

се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а по зборовите: 

„дипломатско-конзуларни објекти“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се 

бришат. 

Во став (6) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 

Северна Македонија“. 

Ставот (7) се брише. 

Во став (8) кој станува став (7) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Во ставовите (12), (13) и (14) кои стануваат ставови (8), (9) и (10) зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 7 

Во насловот пред членот 47, член 47 став (1) и во член 48 ставови (1), (2), (3) и (4) 

зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна 

Македонија“. 

 

Член 8 

Во насловот пред членот 50 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 9 

Во член 51 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“, а по алинејата 3 се додаваат шест нови алинеи 4, 5, 6, 7, 

8 и 9, кои гласат: 

„- договорна казна за непочитување на рокот од член 75 став (1) точките 5) и 6) од овој 

закон во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на 

предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, 

односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште 

за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно 

постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец 

во третата и секоја наредна година од истекот на рокот, 

- податок дека неисполнување на обврските од член 75 став (1) точката 7) од овој закон, 

односно по паѓање на купувачот, односно закупецот во задоцнување со исполнување на 

обврската три месеци последователно, претставува основ отуѓувачот, односно 

закуподавачот, по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со 
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изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на 

договорот, односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за 

еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето, 

односно давањето под долготраен закуп, не му се враќаат на купувачот, односно 

закупецот, 
- обврска на купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци во случај на 

раскинување на договор по вина на купувачот, 
- градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е предмет 

на објавата се до исполнување на обврските од договорот не може да биде дел од стечајна 
маса, 

- трошоци за спроведување на постапката за електронско јавно наддавање, 
- сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на 

јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица, пред исполнување на 
обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица 
се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите,“. 

Во алинејата 6 која станува алинеја 12 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: 
„и обврска за подносителот на пријавата за доставување на банкарската гаранција во 
оригинал во рокот определен за поднесување за пријава,“. 

 

Член 10 
Членот 53 се брише. 

 

Член 11 
Во членот 54 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија” и се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Доколку објавата за отуѓување или давање под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија, содржи посебни дополнителни 
услови од ставот (1) на овој член, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
се должни пред објавувањето да обезбедат позитивно мислење за нивна примена од 
Државното правобранителство на Република Северна Македонија, кој во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето ќе се произнесе по истото. 

 

Член 12 
Во член 55 и член 56 став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 
 

Член 13 
Во член 62 ставови (7), (8) и (9) и член 63 став (1) зборовите: „Република Македонија“ 

се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 
 

Член 14 
Во насловот пред членот 65 и во членот 65 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 
 

Член 15 
Во член 66 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 
 

Член 16 
Во член 67 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 
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Член 17 

Во член 68 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 
Член 18 

Во член 69 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“, 

Во став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 

Северна Македонија“. 

 

Член 19 

Во член 70 ставови (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 20 

Во член 71 ставови (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 21 

Во член 72 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 22 

Во член 73 ставови (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 23 

Во насловот пред членот 74 и членот 74 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 24 

Во член 75 ставот (1) се менува и гласи: 

„Договорите од членот 74 од овој закон особено содржат: 

1) страни на договорот; 

2) предмет на договорот: 

- начин на отуѓување или давање под долготраен закуп, 

- конкретни податоци за предметното земјиште од јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите и 

- основ на отуѓување или давање под долготраен закуп на градежното земјиште; 

3) висина на цената за отуѓување или годишна закупнина, како и рок на плаќање; 

4) обврска за купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци, односно 

обврска за закупецот за плаќање на нотарски трошоци, 

5) обврска за купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци во случај 

на раскинување на договор по вина на купувачот, 

6) обврска за купувачот за плаќање на трошоци за спроведување на постапката за 

електронско јавно наддавање, кога земјиштето е отуѓено по пат на јавно наддавање, 

7) рок за прибавување на одобрение за градење согласно со членот 76 од овој закон, на 

уредено градежно земјиште согласно со членот 94 став (1) од овој закон, кога земјиштето 

е отуѓено по пат на јавно наддавање, 
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8) рок за изградба на објектот согласно со членот 76 од овој закон, на уредено градежно 

земјиште согласно со членот 94 став (1) од овој закон, кога земјиштето се отуѓува по пат 

на јавно наддавање, 

9) договорна казна за непочитување на роковите од ставот (1) точка 7) и 8) од овој член 

во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното 

земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од 

вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат 

месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена 

на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја 

наредна година од истекот на рокот и купувачот е должен до општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје, да доставува потврда за извршена уплата на договорната 

казна за секој изминат месец, 

10) неисполнување на обврските од ставот (1) точка 9) од овој член, односно по паѓање 

на купувачот, односно закупецот во задоцнување со исполнување на обврската три месеци 

последователно, претставува основ отуѓувачот, односно закуподавачот, по три 

последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за 

неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, 

односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано 

раскинување на договорот. 

11) одредба дека во случај на раскинување на договорите заради неисполнување на 

обврските во договорот од страна на купувачот, 80% од вкупната сума од отуѓувањето, 

односно давањето под долготраен закуп не се враќаат на купувачот, односно закупецот, 

12) одредба дека раскинување на договорите заради неисполнување на обврските во 

договорот од страна на купувачот се врши со еднострана изјава на волја на отуѓувачот 

изјавена од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, преку 

Државното правобранителство на Република Северна Македонија и 

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

по пат на јавно наддавање се до исполнување на обврските од договорот, не може да биде 

дел од стечајна маса.“. 
 

Член 25 

Членот 76 се менува и гласи: 

„(1) По склучувањето на договорот од членот 74 од овој закон, општините, општините 

во градот Скопје и градот Скопје, во рок од еден ден, електронски го доставуваат 

договорот до надлежната општина на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште за 

утврдување на данокот на промет на недвижности. Купувачот, односно закупецот е 

должен во рок од 15 дена од добивање на решението за утврдување на данокот на промет 

на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата. 

(2) По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, 

купувачот во рок од 30 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење 

на солемнизација. Купувачот, односно закупецот е должен солемнизацијата да ја изврши 

во рок од 30 дена од доставувањето на договорот кај надлежен нотар. 

(3) Кога градежното земјиште се отуѓува или дава под долготраен закуп по пат на јавно 

наддавање купувачот, односно закупецот е должен, да прибави одобрение за градење на 

предвидениот објект од надлежниот орган во рок од девет месеци од извршената 

солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е уредено градежно земјиште 

согласно со членот 94 став (1) од овој закон, со површина до 5.000 м2, односно во рок од 

12 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е 

уредено градежно земјиште согласно со членот 94 став (1) од овој закон над 5.000 м2 и е 

должен земјиштето да го изгради согласно со урбанистичкиот план по кој истото е 
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отуѓено, односно дадено под долготраен закуп, освен во случаите од членот 79 став (2) 

алинеја 6 од овој закон, при што купувачот е должен да прибави одобрение за градење на 

предвидениот објект од надлежниот орган во рок од девет месеци од денот на извршената 

солемнизација на анекс кон договорот каде што предмет на договорот е уредено градежно 

земјиште согласно со членот 94 став (1) од овој закон со површина до 5.000 м2, односно 

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

што предмет на договорот е уредено градежно земјиште согласно со членот 94 став (1) од 

овој закон над 5.000 м2. 

(4) Кога предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање е уредено градежно земјиште 

согласно со членот 94 став (1) од овој закон сопственост на Република Северна 

Македонија кое претставува дел од вкупната површина на градежната парцела, рокот за 

прибавување на одобрение за градење од ставот (3) на овој член, започнува да тече од 

денот на запишувањето на правото на сопственост во јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите на вкупната површина на предметната градежна парцела. 

(5) Кога градежното земјиште е отуѓено или се отуѓува, односно дава под долготраен 

закуп по пат на јавно наддавање купувачот, односно закупецот е должен да го изгради 

објектот во рок согласно со одредбите од Законот за градење, а согласно со 

категоризацијата на градба. 

(6) Кога градежно земјиште е отуѓено или дадено под долготраен закуп по пат на јавно 

наддавање кое не е уредено согласно со членот 94 став (1) од овој закон, рокот за изградба 

на објектот ќе почне да се смета од денот на уредувањето на градежното земјиште 

согласно со одредбите од членот 94 став (1) од овој закон, со склучување на анекс на 

договор согласно со членот 79 од овој закон. 

(7) Неисполнување на обврските од ставовите (1) и (2) на овој член по вина на 

купувачот, односно закупецот, претставуваат основ за еднострано раскинување на 

договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето, односно давањето под 

долготраен закуп не се враќаат на купувачот, односно закупецот. 

(8) Неисполнување на обврските од член 75 став (1) точката 7 од овој закон, односно по 

паѓање на купувачот, односно закупецот во задоцнување со исполнување на обврската три 

месеци последователно, претставува основ отуѓувачот, односно закуподавачот, по три 

последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за 

неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, 

односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано 

раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето, односно 

давањето под долготраен закуп, не му се враќаат на купувачот, односно закупецот. 

(9) Неисполнувањето на условот утврден во членот 55 од овој закон претставува основ 

за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето, 

односно давањето под долготраен закуп, не му се враќаат на купувачот, односно 

закупецот. 

(10) Средствата од наплатата на договорната казна од член 75 став (1) точката 7 од овој 

закон се распределуваат во сооднос 20% за Република Северна Македонија и 80% за 

општините, односно општините во градот Скопје, во зависност од местоположбата на 

градежното земјиште. 

(11) Во случаите при раскинување на договорите согласно со ставовите (7), (8) и (9) на 

овој член, средствата кои се враќаат на купувачот, односно закупецот се исплаќаат од 

буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште. 

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

градежно земјиште сопственост на Република Северна 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, 
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општината во градот Скопје и градот Скопје, 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. 

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

од ставот (12) на овој член, се на товар на купувачот, односно закупецот. 

(14) Ако градежното земјиште сопственост на Република Северна 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 (12) на овој член во присуство на 

отуѓувачот. 

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

согласно со ставот (14) на овој член, купувачот има право да поведе постапка пред 

надлежен суд за воведување во владение. 

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

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

сопственост на Република Северна Македонија почнува да тече од донесување на 

правосилна судска одлука.“. 

 

Член 26 

Во член 77 по ставот (3) се додаваат три нови ставови (4), (5) и (6), кои гласат: 

„(4) Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е 

отуѓено по пат на јавно наддавање се до исполнување на обврските од договорот не може 

да биде дел од стечајна маса. 

(5) По истекот на рокот од член 75 став (1) точки 7) и 8) од овој закон, доколку не се 

исполнети обврските од страна на купувачот, општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје се должни во рок од 12 месеци да спроведат постапка за еднострано 

раскинување на договорот во согласност со членот 75 став (1) точка 12), а во случај да не 

може да се пристапи кон еднострано раскинување на договорот општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје, се должни во истиот временски рок да отпочнат судска 

постапка за раскинување на договорот, преку Државното правобранителство на Република 

Северна Македонија. 

(6) Кога е истечен рокот од договорот по кои не е предвидено договорна казна и не е 

склучен анекс на договорот за објекти кои претставуваат градежна и функционална 

целина утврдено од страна на комисија од општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје, купувачот е должен да плати казна во износ од 80% од вкупната сума од 

отуѓувањето, односно давањето под долготраен закуп и во рок од шест месеци да го 

запише објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, а во 

спротивно ќе се примени ставот (5) од овој член и член 75 став (1) точка 12), од овој 

закон.“. 

Ставот (4) станува став (7). 

 

Член 27 

Во член 78 став (1) зборовите: „членот 76 став (6)“ се заменува со зборовите: „членот 

76 став (7)“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Едностраното раскинување на договорот во случаите од членот 76 ставoви (8) и (9) и 

членот 77 став (7) од овој закон се врши со еднострана писмена изјава на волја на 

отуѓувачот, изјавена од страна на општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје, преку Државното правобранителство на Република Северна Македонија, што 

претставува основ градежното земјиште да се запише со правото на сопственост на 

Република Северна Македонија.“. 
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Во ставот (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 
Член 28 

Во член 79 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

Во став (2) во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 

запирка. 

Во алинејата 4 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка. 

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се 

додава нова алинеја 6, која гласи: 

„- доколку се истечени роковите од договорот како последица на неуредено градежно 

земјиште, утврдено од страна на комисијата од членот 95 став (2) од овој закон.“. 

Во став (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 

Северна Македонија“. 

 

Член 29 

Во насловот пред членот 80, член 80 став (1), член 81 и член 82 зборовите: „Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 30 

Во член 83 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 
Член 31 

Во член 84 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„По склучување на договорот од ставот (1) на овој член, закупецот во рок од 30 дена 

договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Закупецот 

е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од доставувањето на договорот 

кај надлежен нотар.“. 

 

Член 32 

Во насловот пред член 85 и во член 85 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 33 

Во член 86 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“, а во алинејата 1 по зборовите: „градежна 

парцела“ се додаваат зборовите: „односно површина за градење“. 

 

Член 34 

Во насловот пред членот 88 и во член 87 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 35 

Во член 88 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 
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Член 36 

Во член 90 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 37 

Во член 93 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Ставот (2) се брише. 

Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Ставот (4) станува став (3). 
 

Член 38 

Во член 94 ставот (3) се брише. 
 

Член 39 

Во член 95 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Уреденоста на градежното земјиште од ставот (1) на овој член ја утврдува комисија 

формирана од општините, општините во град Скопје и градот Скопје, која е составена од 

три члена од редот на вработените во службата која го врши уредувањето на градежното 

земјиште“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 

 

Член 40 

Во членот 97 во ставови (5), (6), (7) и (8) зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 41 

Во членот 100 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 

Член 42 

Во член 102 во ставот (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 43 

Во член 104 став (1), член 105, член 118-а ставови (1) и (3), член 119 став (5) и член 121 

зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна 

Македонија“. 
 

Член 44 

Членот 125 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на службеното лице во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, доколку: 

- даде објава спротивно на роковите утврдени во членот 52 од овој закон, 

- изврши исправка на објава надвор од рокот предвиден во членот 56 од овој закон или 

пак исправката не ја објави во медиумите во кои е објавена и 
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- во рок од пет дена не одлучи по поднесен приговор согласно со членот 62 став (3) од 

овој закон.“ 

 

Член 45 

Во член 126 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на градоначалникот и службеното лице во општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје, доколку:“ 

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

„- не ја активира банкарската гаранција, предвидена со овој закон,“. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 

„- даде објава без да се прибави согласност од Државното правобранителство на 

Република Северна Македонија во однос на посебните дополнителни услови утврдени во 

членот 52 став (2) од овој закон,“. 

 

Член 46 

Во член 127 зборовите: „3.000 до 6.000“ се заменуваат со бројот „500“. 

 
Член 47 

Во член 128 став (1) зборовите: „6.000 до 12.000“ се заменуваат со бројот „500“. 

Во алинејата 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 

„-не постапи во рокот утврден со одредбите од член 77 став (5) од овој закон.“ 

Алинејата 8 се брише. 

 

Член 48 

По членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи: 

 
„Член 128-а 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 

градоначалникот во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, доколку не 

постапи согласно со одредбите од членот 99 од овој закон. 

 

Член 49 

Во член 129 бројот „5.000“ се заменува со бројот „350“. 

 
Член 50 

Во член 130 зборовите: „5.00 до 1.000“ се заменува со бројот „250“. 

 
Член 51 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште „Службен 

весник на Република Македонија“ број 193/15), членот 130-а се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

членовите на Комисијата ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на ставовите од 

членот 108 став (5) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

членовите на Комисијата ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 110 

ставови (2), (3) и (4) од овој закон. 
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(3) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

кандидатот кој постапува спротивно на членот 110 ставови (2), (3) и (4) од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го блокира 

радиофреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот. 

(5) Со глоба од 350 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на 

комисијата од членот 106-а став (1) од овој закон, доколку утврдат неправилности во 

спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до министерот за 

транспорт и врски.“ 

 

Член 52 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште („Службен 

весник на Република Македонија“ број 31/16), членот 130-а се брише. 
 

Член 53 

Членот 131 се менува и гласи: 

„(1) Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со овој закон се води пред 

надлежен суд. 

(2) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 124-а од овој 

закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен 

суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог 

согласно со Законот за прекршоците. 

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот. 

(4) Одмерувањето на висината на глобата која е пропишана согласно со овој закон се 

врши согласно со Законот за прекршоците.“. 

 

Член 54 

Во члено 132 бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 

 

Член 55 

Во член 133 став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 

Член 56 

(1) Започнатите постапки со непосредна спогодба и со јавно наддавање на градежно 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија, како и сите правосилно 

завршени предмети по кои се преземени вонредни правни лекови и се води повторена 

постапка согласно со Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ број 53/2001), Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ број 82/2008, 143/2008 и 56/10) и Закон за градежно земјиште („Службен 

весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 163/13) до денот на 

влегувањето во сила на овој закон, се преземаат од општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, со денот на исполнување на условите од членот 47 од овој закон 

со кој се менува членот 99 став (1) од законот, а најдоцна до 30 април 2020 година. 

(2) Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, се должни да го 

превземаат следењето, вршењето и сите активности кои произлегуваат од работите за 

располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, од 

1 мај 2020 година. 

(3) Обврските од ставот (2) на овој член, важат од денот на преземањето на работите за 

располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија. 
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(4) Започнатите судски постапки кои произлегуваат од постапките за располагање со 

градежно земјиште ги преземаат и ќе продолжат да се водат од општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје, преку Државното правобранителство на Република 

Северна Македонија. 

 

Член 57 

(1) Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, кои ги немаат преземено 

надлежностите за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република 

Северна Македонија се должни да ги преземат надлежностите за располагање со градежно 

земјиште сопственост Република Северна Македонија до 30 април 2020 година. 

(2) Од 1 мај 2020 година, надлежностите за располагање со градежно земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија исклучиво ќе ги вршат општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје. 

 

Член 58 

Рокот предвиден со одредбите од членот 77 ставови (5) и (6) од овој закон, ќе се 

применува и за сите склучени договори до денот на влегувањето во сила на овој закон, а 

ќе започне да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 59 

Одредбата од членот 76 став (6) од овој закон, ќе се применува на договорите склучени 

до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 60 

(1) Годишната програма од членот 47 од овој закон, со кој се менува членот 99 став (1) 

од законот, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, се должни да ја 

донесат до 15 април 2020 година. 

(2) Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање од членот 47 од овој 

закон, со кој се менува членот 99 став (1) од законот, општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, се должни да ја формираат до 15 април 2020 година. 

(3) Електронскиот систем за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија од членот 47 од овој закон, со кој се менува членот 99 став 

(1) од законот, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, се должни да го 

воспостават до 15 април 2020 година. 

 

Член 61 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 62 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  

на Република Северна Македонија”. 


