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В О В Е Д

I ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за градење се утврдуваат доказите кои се доставуваат кон 
барањето за одобрение за градење, постапката за донесувањето на одлуки на 
советите на општините во врска со изградбата на градбите во одредени 
туристички подрачја, постапката за измените во текот на изградбата, 
постапката за промената на инвеститор, постапката за донесување на 
решението  за изградба на градби односно опрема утврдени во членот 73 од 
законот за кои не се издава одобрение за градење а се уредува и начинот на 
определување на легитимацијата на градежните инспектори.
Причини за донесување на законот се допрецизирање и 

поедноставување на горенаведените постапки предвидени со Законот за 
градење како и усогласување со други посебни закони.

II ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
Предлогот на законот се заснова на истите начела врз основа на кои е 

донесен Законот за градење.          

III ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Одредбите од предлогот на Законот не имплицираат финансиски последици 
врз Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на законот нема да повлече материјални обврски за одделни 
субјекти.



Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за градење

Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 

130/09, 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 и 44/15) во членот 19 ставот (2) се 
менува и гласи:

“Надзорниот инженер може да побара да се извршат измени на одделни 
делови од проектот.“

Ставот (3) се менува и гласи:
“Во случаите од став (2) на овој член, се спроведува постапка за измени 

во текот на изградбата согласно член 69 на овој закон.“

Член 2
Во членот 51 став (2) по зборовите “лиценца за проектирање“ се става 

точка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3
Во членот 59 став (2) во алинејата 1 точката и запирката на крајот од 

алинејата се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите “односно проект 
за инфраструктура доколку барањето се однесува за линиски инфраструктурни 
градби;“ 

Ставот (5) се менува и гласи: „Доколку е поднесено барање за 
одобрение за градење за градби за производство на електрична и топлинска 
енергија за кои согласно прописите за енергетика е предвидено овластување 
за изградба на овој вид на објекти, покрај доказите од член (2) на овој закон се 
доставува и овластување за изградба на градби за производство на електрична 
и топлинска енергија издадено од надлежен орган.“

Член 4
Во членот 67 во ставот (5) во втората реченица, точката на крајот од 

ставот се заменува со запирка и се додаваат зборовите “освен во случаите 
кога предмет на изградба е градба од јавен интерес утврден со закон.“

По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7) кои гласат:
“(6)Советите на општините на градот Скопје, одлуката од ставот (5) на 

овој член ја донесуваат по претходно позитивно мислење од градот Скопје.
  (7)Одлуката од ставот (5) на овој член не се применува за градби од 

јавен интерес утврден со закон.“
Ставот (6) станува став (8).
Во ставот (7) кој станува став (9) зборовите “ставот (6)“ се заменуваат со 

зборовите “ставот (8)“. 
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите “ставот (6)“ се заменуваат 

со зборовите “ставот (8)“. 
Ставот  (9) станува став (11).

Член 5
Во членот 69 во ставот (1) во втората реченица зборовите “и само оние 

мислења и согласности чие прибавување произлегува од бараната измена“ се 
заменуваат со зборовите “до надлежниот орган од член 58 на овој закон кој го 
издал одобрението за градење“.

Ставот (2) се менува и гласи:



 “Надлежниот орган од членот 58 на овој закон е должен во рок од 15 
дена од приемот на барањето од став (1) на овој член,  да прибави мислења и 
согласности од субјектите од член 59-в на овој закон, чие прибавување 
произлегува од бараната измена и да утврди дали се исполнети законските 
услови за измени во текот на изградбата утврдени во став (1) на овој член при 
што доколку утврди дека истите се исполнети, прибавени се потребните 
мислења и согласности од субјектите од член 59-в на овој закон, донесува 
решение со кое се одобруваат измените во текот на изградбата и го заверува 
дополнувањето на основниот проект.“

Во ставот (3) точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите “или доставено е негативно мислење односно не е дадена 
согласност од страна на субјектите од член 59-в на овој закон.“

Ставот (4) се менува и гласи:
“Доколку со предложените измени се предвидува и нова корисна 

површина на предметната градба, инвеститорот е должен пред издавање на 
решението со кое се одобруваат измените да плати надоместок за уредување 
на градежно земјиште за новата корисна површина.“

Ставот (5) се менува и гласи:
“Решението за измени во тек на изградба е составен дел на 

одобрението за градење, а при одобрување на измени во текот на изградбата 
проектот на изведена состојба се изработува согласно дополнетиот основен 
проект.“
(1) Во ставот (6) во втората реченица зборовите “заради предбележување“ 

се заменуваат со зборовите “заради запишување“, а во третата реченица 
зборот “прибележување“ се заменува со зборот “запишување“.
(2)

Член 6
Во членот 70 став (1) зборовите “во рок од 15 дена од настанатата 

промена,“ се бришат.

Член 7
Во членот 72 став (1) во втората реченица по зборот “Инвеститорот“ се 

додаваат зборовите “или изведувачот“.

Член 8
Во членот 73 во ставот (4) по зборовите “односно друга меѓународна 

организација,“ се додаваат зборовите “како и за привремени градби за 
сместување на работници при изградба на линиски инфраструктурни објекти од 
прва категорија од член 57 на овој закон,“

Член 9
Во членот 74 во ставот (2) по зборовите “односно друга меѓународна 

организација,“ се додаваат зборовите “како и за привремени градби за 
сместување на работници при изградба на линиски инфраструктурни објекти од 
прва категорија од член 57 на овој закон,“

Во ставот (7) по зборовите “оптички кабли,“ се додаваат зборовите 
“оптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички 
кабли,“ а зборовите “кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за 
запишување на правото на сопственост на опремата во јавната книга за 
запишување на правата на недвижности“ се заменуваат со зборовите “кое е 
правосилно, претставува правен основ за прибележување, предбележување и 
укнижување на правото на сопственост на градбата односно опремата во 
јавната книга за запишување на правата на недвижности.“

По ставот (9) се додаваат два нови ставови  (10) и (11) кои гласат:



“(10) Доколку за градбите односно опремата од член 73 на овој закон е 
предвидено плаќање на надоместок за уредување на градежно за градежно 
земјиште согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост, инвеститорот е должен да го плати надоместокот пред издавање 
на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата.

(11) Инвеститорот може да започне со изградба на градбата односно 
поставување на опремата од член 73 на овој закон врз основа на правосилно 
решение за изведување на градбата односно поставување на опремата од 
член 73 на овој закон, а по исклучок на сопствена одговорност и ризик 
инвеститорот може да започне со изградба и врз основа на конечно решение.“

Член 10
Членот 129 се менува и гласи:

 “(1)Градежниот и овластениот градежен инспектор имаат службена 
легитимација. 

(2)Службената легитимација од ставот (1) на овој член за градежниот 
инспектор ја издава директорот на инспекторатот, а за овластениот градежен 
инспектор ја издава градоначалникот на општината односно општината на 
градот Скопје.

(3)Службената легитимација има важност од шест години.
(4)По истекот на важноста градежниот инспектор е должен да ја врати 

легитимација на директорот на инспекторатот а овластениот градежен 
инспектор на градоначалникот на општината односно општината на градот 
Скопје, кои се должни да издадат нова.

(5)Формата и содржината на обрасците на легитимацијата од ставот (1) 
на овој член, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот, 
за градежниот инспектор, на предлог на директорот на Државниот инспекторат 
за градежништво и урбанизам ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, а за овластениот градежен инспектор ги пропишува 
градоначалникот на општината односно општината на градот Скопје.“

Член 11
Одредбите од член 5 на овој закон се применуваат и при спроведување 

на постапките за измени во текот на изградбата за градбите за кои е издадено 
одобрение за градење согласно Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ број 130/09, 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 и 44/15).

Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 

Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-
ЗАКОНОТ 

Со членот 1 од Предлог Законот се врши допрецизирање на 
одредбите кои се однесуваат на измени на проектната документација по 
барање на надзорниот инженер.

Со членот 2 се врши усогласување на членот 51 со членот 52 од 
законот во кој член е уредена постапката за изработка на проект за употреба и 
одржување имајќи во предвид дека проектот за изведена состојба не е 
неопходен за изработка на проект за употреба и одржување како и фактот што 
изработката на проектот на изведена состојба не е е задолжителна.

Во членот 3 се врши допрецизирање на доказите кои се 
доставуваат кон барањето за одобрение за градење по однос на 
инфраструктурните градби, а се врши и усогласување со Законот за енергетика 
по однос на обврската за доставување на овластување за изградбата на градби 
за производство на електрична и топлинска енергија. 

Во членот 4 се врши допрецизирање на постапката за 
донесување на одлуки од Советот на општината со кои се определува 
временски период во текот на календарската година во кој не можат да се 
градат градби, односно да се изведуваат градежни работи на одредено 
туристичко подрачје, при што се пропишува дека Советите на општините во 
градот Скопје  овие одлуки ги донесуваат по претходно позитивно мислење од  
градот Скопје од причина што истите имаат директно влијание  на развојот на 
градот Скопје а исто така се предвидува овие одлуки да не се однесуваат на  
градбите од јавен интерес утврден со закон со оглед на значењето на овие 
градби за пошироката заедница.

Со членот 5 се допрецизира постапката за измени во текот на 
изградбата во однос на обезбедување на мислења и согласности по службена 
должност од страна на органите како и запишување на извршените измени во 
јавните книги за правата на недвижности. 

Во членот 6 се брише рокот од 15 дена за известување при 
промена на инвеститор бидејќи спроведувањето на оваа одредба во пракса 
покажа дека рокот е беспредметен бидејќи во истиот член е утврден крајниот 
рок до кога може да се изврши промена на инвеститор поради што нема 
потреба од временско ограничување за промена на инвеститор.

Со членот 7 се предвидува и изведувачот да може да се појави 
како барател за добивање на одобрение за подготвителни работи, од причина 
што се работи за изведување на работи од технички карактер заради 
овозможување на непречена изградба на градбата, за кои најкомптетентен  е 
самиот изведувач.

Во членот 8 се врши допрецизирање на постапката за 
одобрување на   програма за привремени градби за сместување на работници 
при изградба на линиски инфраструктурни објекти, кои не се предвидени со 
урбанистички план односно урбанистичко планска документација, во смисла на 
тоа дека доколку овие градби се во функција на линиски инфраструктурни 
објекти од прва категорија од член 57 на овој закон, програмата да се одобрува 
од страна на министерството за транспорт и врски, од причина што и 
одобрението за градење за линискиот инфраструктурен објект го има издадено 
овој орган.

Во членот 9 се допрецизира одредбата која се однесува на 
запишувањето на градбите и опремата за која не се издава одобрение за 
градење, а се предвидува и плаќање на надоместок за уредување на градежно 



земјиште за градбите и опремата за кои е предвидено да се плаќа ваков 
надоместок, а исто така заради усогласување со претходниот член се утврдува 
решението за поставување на привремени градби за сместување на работници 
при изградба на линиски инфраструктурни објекти од прва категорија од член 
57 на овој закон да го издава министерството за транспорт и врски.

Со одредбите од членот 10 се врши усогласување со Законот за 
инспекциски надзор во делот на легимитацијата на градежните инспектори.

II МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија се меѓусебно поврзани.

III ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Предложените измени ќе придонесат за поефикасно спроведување на 
постапките кои се предмет на измена на овој закон.



Текст на одредбите од законот кои се изменуваат и дополнуваат

Член 19
(1) Заради контрола на реализацијата на проектот во текот на 

изградбата, проектантот може да врши проектантски надзор по барање на 
инвеститорот.

(2) Делови на проектот може да се менуваат од страна на надзорниот 
инженер само со писмена согласност од проектантот.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член не се бара согласност од 
проектантот доколку со договорот за изработка на проектот инвеститорот и 
проектантот утврдиле дека може одделни делови од проектот да се менуваат 
без согласност на проектантот.

4. Проект на изведена состојба

Член 51
(1) Проект на изведена состојба е проект со којшто се прикажува 

фактичката состојба на изградената градба согласно со членот 69 од овој 
закон.

(2) Проектот на изведена состојба го изготвува правно лице со лиценца 
за проектирање и служи како основа за изработка на проектот за употреба и 
одржување.

(3) Во случај кога градбата е изградена во согласност со основниот 
проект, без измени, основниот проект истовремено претставува и проект на 
изведената состојба.

3. Постапка за издавање одобрение за градење

Член 59
(1) Постапката за издавање на одобрение за градење се води согласно 

со одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено.

(2) За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува 
барање во електронска форма до надлежниот орган од членот 58 на овој закон 
со следната документација :

-архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку 
со урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација е 
предвидена изработка на овој проект; 

-основен проект со извештај за ревизија на основниот проект или писмен 
извештај со согласност за нострификација на основниот проект доколку истиот 
е изработен во странство како и позитивно мислење за проектираниот степен 
на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата;

-идеен проект доколку истиот претходно е доставен и одобрен согласно 
член 48-а од овој закон;

-доказ за право на градење и
геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.
(3) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за придружно 

услужни објекти на државни односно општински патишта утврдени со закон 
покрај доказите од став (2) на овој член барателот доставува и решение за 
трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган и изјава од барателот 
дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе 
потврди дека решението за трајна измена на режим на сообраќај се однесува 
на проектот доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење. 



(4) Доколку е поднесено барање за одобрение за градби кои 
претставуваат заштитно недвижно културно наследство согласно со закон 
покрај доказите од став (2) на овој член се доставува и конзерваторско 
одобрение издадено од Управата за заштита на културно наследство и изјава 
од барателот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која 
истиот ќе потврди дека конзерваторското одобрение се однесува на проектот 
доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење.

(5) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за градби за 
производство на електрична и топлинска енергија покрај доказите од член (2) 
на овој закон се доставува и овластување за изградба на градби за 
производство на електрична и топлинска енергија од надлежен орган.

(6) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење на 
електронски комуникациски мрежи и средства, покрај доказите од став (2) на 
овој член се доставува и нотификација за пренос на електронски податоци 
издадена од Агенцијата за електронски комуникации.

(7) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење на депонии за 
опасен отпад, депонии за неопасен отпад и депонии за интерен отпад, покрај 
доказите од став (2) на овој член се доставува и решение со кое се одобрува 
основање на депонија издадено од надлежен орган.

(8) Надлежниот орган од член 58 на овој закон е должен во рок од пет 
работни дена од приемот на барањето да ја разгледа доставената 
документација и да утврди дали барањето е комплетно, дали доставената 
документација има недостатоци, дали основниот проект е изработен во 
согласност со прописите за проектирање, урбанистичкиот план или 
урбанистичко-планската документација или проектот за инфраструктура и дали 
барателот е единствен носител на правото на градење. Доколку кон барањето 
е доставен основен проект и позитивен извештај за ревизија на основниот 
проект, надлежниот орган е должен веднаш по приемот на барањето да 
постапи согласно член 59-в на овој закон.

(9) По спроведувањето на дејствијата од став (8) на овој член, доколку 
се утврди дека доставената документација е комплетна, исполнети се условите 
од став (8) на овој член и добиено е позитивно мислење односно согласност од 
страна на субјектите од член 59-в на овој закон до кои е доставено барање за 
увид во основниот проект, надлежниот орган е должен да постапи согласно 
став (11) на овој член, а во спротивно е должен да донесе заклучок за 
прекинување на постапката со кој ќе го задолжи барателот да ги отстрани 
констатираните недостатоци и да го дополни барањето во рок од 15 дена од 
денот на приемот на заклучокот.

(10) Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не 
го дополни барањето во рокот од став (9) на овој член, надлежниот орган е 
должен да донесе решение за одбивање на барањето за одобрение за 
градење, а доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци, го 
дополни барањето во рокот од став (9) на овој член,  а во рокот од став (8) на 
овој член било добиено позитивно мислење односно согласност од страна на 
субјектите од член 59-в на овој закон до кои е доставено барање за увид во 
основниот проект, надлежниот орган е должен да постапи согласно став (11) на 
овој член. Доколку некој од субјектите во рокот од став (8) на овој член 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 член 59-в на овој закон 
кои имале дадено забелешки на истиот, со цел истите да утврдат дали е 
постапено по претходно дадените забелешки.

(11) Доколку доставената или дополнетата документација е комплетна, 
исполнети се условите од став (8) на овој член и добиено е позитивно мислење 
односно согласност од страна на субјектите од член 58-в на овој закон до кои е 



доставено барање за увид во основниот проект, надлежниот орган е должен во 
рок од два дена комплетирањето на документација или од приемот на 
позитивното мислење односно согласност да го завери основниот проект и да 
достави до барателот известување со пресметка за плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште. За градбите од прва категорија, надлежниот 
орган по заверката на основниот проект истиот го доставува до соодветната 
општина заради изготвување на пресметка на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште.Барателот е должен надоместокот за уредување на 
градежно земјиште да го плати или да го уреди плаќањето на начин утврден во 
став (12) на овој член, во рок од 15 работни дена од приемот на известувањето 
со пресметка за плаќање на надоместокот.

 (12) Одобрение за градење не може да се издаде ако не е платен 
надоместокот за уредување на градежно земјиште освен ако инвеститорот и 
општината склучат договорот за плаќање на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште на рати или склучат договор со кој е утврдено дека 
инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок или донесен е акт врз 
основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или 
инвеститорот доставил банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или 
инвеститорот да востановил хипотека во корист на општината.

(13) Одобрението за градење се издава во рок од пет работни дена од 
доставување на доказ за платен надоместок за уредување на градежно 
земјиште односно од денот на склучување на договорот за начинот на плаќање 
на надоместокот или договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди 
земјиштето на сопствен трошок, односно од денот на донесувањето на акт врз 
основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или од 
денот на доставување на банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или 
доставување доказ за востановена хипотека во корист на општината.

(14) Формата и содржината на барањето за одобрение за градење ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(15) Надлежниот орган од член 58 на овој закон, кој го издал 
одобрението за градење е должен на инвеститорот да му достави пресметка за 
плаќање на трошоците за запишување на објектот во јавните книги на 
недвижности во рок од седум работни дена од денот на издавањето на 
одобрението за градење.

(16) Надлежниот орган во постапката за издавање на одобрение за 
градење не може да побара од барателот друга документација, освен 
документацијата предвидена со овој закон.

(17) За линиски инфраструктурни објекти кои што се државни патишта, 
локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи, 
железнички пруги, гасоводи и далноводи, продуктоводи, топловоди, нафтоводи, 
жичари, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори, 
системи за наводнување и одводнување, базени на ниво на терен за јавна 
употреба, градби кои претставуваат заштитено недвижно културно наследство 
согласно со закон како и за објекти за потребите на државни органи, агенции 
или фондови основани од Владата на Република Македонија и правни лица во 
целосна или доминатна сопственост на Република Македонија, одобрение за 
градење може да се издаде и без решени имотно-правни односи за целата 
градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регулира имотно-правните 
односи најдоцна до поднесување на барањето за одобрение за употреба, 
односно до изготвување на извештајот за извршен технички преглед од 
надзорен инженер, при што во овој случај со барањето од ставoт (2) на овој 
член не се доставува геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното 
земјиште.



(18) Барањето за добивање на одобрение за градење и документацијата 
од ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член се поднесуваат во 
електронска форма, преку информациски систем е-одобрение за градење, на 
начин утврден со прописот од член 59-е став (2) на овој закон.

(19) Барателот одговара за веродостојноста на сите документи кои се 
доставени со барањето во електронска форма преку информацискиот систем е-
одобрение за градење, со оригиналните документи кои се издадени од 
надлежните субјекти.

(20) Одобрението за градење издадено врз основа на документи 
доставени во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение 
за градење, кои не се веродостојни со оригиналните документи издадени од 
надлежните субјекти, е ништовно.

Член 67
(1) Инвеститорот е должен писмено да го пријави започнувањето на 

изградбата до надлежниот орган од членот 58 на овој закон, градежната 
инспекција и инспекцијата на трудот, пред започнувањето на изградбата.

(2) Во известувањето од ставот (1) на овој член инвеститорот е должен 
да ги назначи изведувачот и правното лице за вршење надзор со определен 
надзорен инженер. Доколку во текот на градењето се промени изведувачот или 
правното лице за вршење на надзор, односно определениот надзорен 
инженер, инвеститорот е должен во рок од седум дена од настанатата промена 
да го извести надлежниот орган од ставот (1) на овој член за настанатата 
промена. За градби наменети за индивидуално домување со бруто развиена 
површина до 300 м2 не е задолжително назначување на правно лице за 
вршење на надзор со определен надзорен инжињер во известувањето од 
ставот (1) од овој член.

(3) Доколку инвеститорот не постапи согласно со ставовите (1) и (2) од 
овој член, надлежниот орган што го издал одобрението за градба донесува акт 
за ништовност на одобрението кој се доставува до органот надлежен за 
водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите и истиот 
е основ за бришење на сите прибележувања и предбележувања поврзани со 
недвижноста.

(4) Во случај на прекинување на изградбата инвеститорот е должен да 
преземе мерки за обезбедување на градбата, на соседните градби и на 
земјиштето.

(5) Советот на општината, односно советите на општините на градот 
Скопје, со одлука можат да определат временски период во текот на 
календарската година во кој не можат да се градат градби, односно да се 
изведуваат градежни работи на одредено туристичко подрачје. Инвеститорот е 
должен да ја усогласи изградбата, односно изведувањето на градежните 
работи, во согласност со одлуката.

(6) По исклучок советот на општината, односно советите на општините 
на градот Скопје можат да го утврдат изгледот на една или повеќе градби во 
определено подрачје на територијата на општината, доколку утврдат дека тоа 
е од значење за општината, при што донесуваат програма која се состои од 
податоци и насоки за изгледот на градбата, односно градбите и графички 
приказ на утврдениот изглед.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член инвеститорот е должен 
изгледот на градбата да го усогласи со програмата, во спротивно надлежниот 
орган што го издал одобрението за градење донесува акт за ништовност на 



одобрението кој се доставува до органот надлежен за водење на јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите и истиот е основ за бришење на 
сите прибележувања и предбележувања поврзани со недвижноста.

(8) При изградба на градбите чиј изглед е утврден согласно со ставот (6) 
на овој член, општината е должна да го ослободи инвеститорот 50% од 
плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште. 

(9) Доколку е издадено одобрение за градење на електронски начин, 
известувањата од ставовите (1) и (2) на овој член инвеститорот ги доставува во 
електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење.

5. Измени во текот на изградбата

Член 69
(1) Во текот на изградбата можат да се направат измени на градбата, 

доколку со измените не се влијае на исполнување на кое било основно барање 
за градбата и не се менува усогласеноста на градбата со параметрите од 
урбанистичкиот план, државната односно локалната урбанистичка планската 
документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна 
зона, урбанистичко-планска документација за автокамп или проектот за 
инфраструктура. За вршење на измени инвеститорот е должен да поднесе 
барање кон кое приложува дополнување на основниот проект со извештај за 
ревизија на дополнувањето на основниот проект и само оние мислења и 
согласности чие прибавување произлегува од бараната измена.

(2) Измените се одобруваат со решение кое е составен дел на 
издаденото одобрение за градење.

(3) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон со решение ќе го одбие 
барањето, ако утврди дека со бараното дополнување на дел од основниот 
проект се менува усогласеноста на градбата со параметрите од урбанистичкиот 
план или државната односно локалната планска документација или проектот за 
инфраструктура или се нарушува механичката отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита.

(4) На дополнувањето на проектот, согласност дава проектантот на 
основниот проект и истото се заверува со потпис на овластено лице и печат на 
надлежниот орган од членот 58 на овој закон.
(3) (5) При одобрување на измена на градбата, проектот на изведена 

состојба се изработува согласно со дополнетиот основен проект.
(4) (6) Примерок од решението од ставовите (2) и (3) на овој член се 

доставува до надлежната градежна инспекција. Примерок од решението од 
став (2) на овој член и од изменетиот, односно дополнетиот основен проект 
заверен од органот од членот 58 на овој закон органот кој ги одобрил измените 
на основниот проект го доставува и до надлежниот орган за запишување на 
правата на недвижностите, заради предбележување на изменетите податоци 
во листот за предбележување на градба. По одобрување на измените, односно 
дополнувањата на основниот проект инвеститорот е должен да изврши измени 
и дополнувања во актите/правните дела сврзани со градбата, а прибележани 
во листот за предбележување на градба и истите да ги достави до надлежниот 
орган за запишување на правата на недвижностите заради прибележување на 
настанатите промени во листот за предбележување на градба.
(5) (7) Против решението од ставовите (2) и (3) на овој член 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.
(6) (8) Формата и содржината на барањето и образецот на решението од 

ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на 



државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот.

6. Промена на инвеститор

Член 70
(1) Доколку во текот на градењето се смени инвеститорот, за 

настанатата промена новиот инвеститор е должен, во рок од 15 дена од 
настанатата промена, да го извести органот надлежен за издавање на 
одобрението за градење и со известувањето да достави доказ дека има статус 
на инвеститор. На новиот инвеститор со решение ќе му се признае статус на 
инвеститор на градба, само доколку со преземањето на правото за градење ги 
преземе и правата и обврските кои претходниот инвеститор ги имал со 
учесниците во градењето (управителот на градбата, правните лица за вршење 
на работите на проектирање, ревизија, надзор и изведувачот), како и доколку 
ги преземе правата и обврските кои претходниот инвеститор ги имал како 
резултат на склучени договори за хипотека и други правни дела за промет на 
градбата или делови од градбата прибележани во листот за предбележување 
на градба, во спротивно по изградбата нема да му се издаде одобрение за 
употреба на градбата на негово име, односно нема да се изготви извештај за 
извршен технички преглед од страна на надзорен инженер. Исто така во овој 
случај надзорниот инженер не смее да изготви извештај за извршен технички 
преглед, а за градбите за индивидуално домување со бруто развиена 
површина до 300 м2 изведувачот не смее да даде изјава со која ќе потврди 
дека објектот е изграден во согласност со одбрението за градење и основниот 
проект или проектот на изведена состојба.

(2) Промените во актите кои се издаваат од надлежните органи во врска 
со градењето настанати заради промените во правните односи на учесниците 
во градењето и тоа во врска со стекнувањето на право на градба, сопственост 
на градба и преземањето на правата и обврските од инвеститорот се вршат 
само врз основа на потврдени правни работи или конечни акти на државни 
органи, подобни за запишување на права врз недвижности во јавната книга на 
недвижностите, со прибележување.

(3) Со промена на инвеститорот  органот кој го донел актот за промена на 
инвеститор е должен веднаш актот со кој е извршена промена на одобрението 
за градење да го достави до надлежниот орган за запишување на правата на 
недвижности заради прибележување на промената на инвеститорот во јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.

(4) Промената на инвеститорот може да се поднесе до издавањето на 
одобрението на употреба, односно до изготвувањето на извештајот за 
извршениот технички преглед, а за градбите за индивидуално домување со 
бруто развиена површина до 300 м2, пред давањето на изјава од страна на 
изведувачот од членот 59-б од овој закон, со која потврдува дека објектот е 
изграден во согласност со одобрението за градење и основниот проект или 
проектот на изведена состојба.

(5) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба 
во рок од 15 дена до надлежниот орган за одлучување по жалба од членот 65 
на овој закон.



8. Одобрение за подготвителни работи

Член 72
(1) За изградба на градби по потреба можат да се изведат подготвителни 

работи. Подготвителни работи се вршат по добиено одобрение за 
подготвителни работи. Инвеститорот поднесува писмено барање за добивање 
на одобрение за подготвителни работи. Со одобрението за подготвителни 
работи се организира градилиштето со поставување на градби, кои се во 
функција на изградбата на градбата.

(2) Градби за вршење на подготвителни работи се:
- ограда за оградување на градилиштето,
- асфалтна база, сепарација на агрегати, погон за производство на бетон,
- далновод и трансформаторска станица која е потребно да се изгради 
заради напојување на градилиштето со електрична енергија,
- инсталација за довод и одвод на вода,
- градби за сместување на работници и за градежни производи,
- магацини за складирање на запаливи течности и експлозивни средства и
- други градби кои се потребни за изградба на градбата.

(3) Со барањето од ставот (1) на овој член се приложуваат проект за 
подготвителни работи, согласности, мислења и докази за регулирани имотно-
правни односи за земјиштето на кое ќе бидат поставени градбите за 
подготвителни работи.

(4) Градбите од ставот (2) на овој член се од времен карактер и не се 
предвидуваат со урбанистички план, а изведувачот е должен да ги отстрани и 
земјиштето соодветно да го уреди најдоцна до поднесувањето на барањето за 
одобрение за употреба.

(5) Одобрението од ставот (1) на овој член го издава надлежниот орган 
од членот 58 на овој закон со одредување рок за нивно отстранување.

(6) Ако инвеститорот не прибави одобрение за градење во рок од една 
година од денот на добивањето на одобрението за подготвителни работи, 
добиеното одобрение престанува да важи и инвеститорот е должен веднаш да 
ги отстрани поставените градби за подготвителни работи и земјиштето 
соодветно да го уреди.

(7) Примерок од издаденото одобрение за подготвителни работи од 
ставот (1) на овој член, односно решението со кое се одбива барањето за 
издавање на одобрение за подготвителни работи од ставот (1) на овој член се 
доставува и на надлежната градежна инспекција.

(8) Против одобрението од ставот (1) на овој член може да се изјави 
жалба во рок од 15 дена од денот на издавањето на одобрението до 
надлежниот орган за одлучување по жалба од членот 65 на овој закон.

9. Градби за кои не е потребно одобрение за градење

Член 73

(1) Одобрение за градење не е потребно за следниве градби:
-мерни станици за заштита на медиумите на животната средина,
-привремени градби наменети за истражувачки дејности (градби за вршење 

истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, сонце, 



воздух, бушотини, ископи и слично) кога постои одлука на надлежен орган, за 
периодот од најмногу три години, по кој период треба да се отстранат,

-градби во функција на градобијна одбрана и градба за сигнализација во 
воздушниот сообраќај,

-некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење на 
други природни ресурси одобрени со посебен пропис,

-споменици, спомен обележја и скулптури,
-гробница и споменици на гробни места во рамките на гробиштата 

утврдени со урбанистички план,
-градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лица со 

инвалидност до и во градбата,
-при вградување и замена на опрема во градба која е во употреба заради 

проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на 
градбата и просторијата во која е сместена опремата, нити се менуваат 
општите услови за заштита и спасување предвидени со основниот проект за 
градбата
 -телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во 
функција на заштита на градбата од кражби, заштита и спасување,

-огради,
-електронска комуникакциска опрема за пренос на слика, говор и други 

податоци која се поставува на објекти,
-потпорни ѕидови;
-помошни градби кои се во функација на објект за домување или друг вид 

на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена 
површина до 50м2, остава, септичка јама и сл.)

-настрешници во функција на објектот,
-базени на ниво на терен за индивидуална употреба,
-привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни 
зони,

-отворени и затворени спортски игралишта,
-спортски сали со бруто развиена  површина до 1500м2,
-мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонските 

кабли,
-оптички кабли, оптички кабли со кабелска канализација и кабелска 

канализација за оптички кабли,
-привремени градби за сместување на работници при изградба на 

индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти,
-подземни садови за комунален отпад,
-придружни објекти на гробишта (мртовечница, крематориум, посебни 

објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, 
санитарни објекти, бунари со индустриска вода и продавници за продажба на 
свеќи и цвеќе),

-железнички станици чија изградба е финансирана со средства од 
Европската унија или друга меѓународна организација,

-опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички 
пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на 
постојни железнички пруги;

-електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на 
сообраќајот на постојни улици и



-рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти 
(2)За градбите од ставот (1) алинеја 6 на овој член не се применуваат 

одредбите од членот 74 на овој закон, а истите се градат согласно со Законот 
за гробишта и погребални услуги.

(3) Градбите од став (1) алинеи 16, 17, 18, 21, 23 и 24 на овој член, кои 
не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска 
документација, се предвидуваат со програма која се состои од графички и 
текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и 
просторот за поставување на градбата а графичкиот дел се состои од приказ 
на постоечката и планираната состојба.

(4) Програмата од став (3) на овој член за градбите за потреби на 
општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје ја одобрува Советот 
на општината, Советот на општината во градот Скопје односно Советот на 
градот Скопје, а за градбите чија изведба е финансирана од Буџетот на 
Република Македонија или од страна на правни лица во целосна или 
доминантна сопственост на Република Македонија или со средства од 
Европската унија односно друга меѓународна организација ја одобрува органот 
на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување 
на просторот.

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредување на просторот донесува 
Упатство за начинот на изготвување на програмата од став (3) на овој член.

Член 74
(1)За изведување на градбите односно поставување на опремата од 

членот 73 став (1) на овој закон, инвеститорот поднесува барање за 
изведување односно поставување со потребна документација до општината, 
општината во градот Скопје односно градот Скопје, на чие подрачје треба да се 
изведе градбата, односно да се постави опремата и решението го издава 
градоначалникот на општината, општината во градот Скопје односно градот 
Скопје. 

(2)По исклучок од став (1) на овој член, барањето за изведување на 
градбите односно поставување на опремата од член 73 став (1) на овој закон, 
чија изведба односно поставување е финансирана од Буџетот на Република 
Македонија или од страна на правни лица во целосна или доминантна 
сопственост на Република Македонија или со средства од Европската унија 
односно друга меѓународна организација, се поднесува до органот на државна 
управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот и решението го издава министерот кој раководи со  органот на 
државната управа надлежен за вршење на работита од областа на уредување 
на просторот, барањето за изведување на градбите односно поставување на 
опремата од член 73 став (1) на овој закон во рамки на технолошко 
индустриските развојни зони формирани од Владата на Република Македонија 
и од правни лица како и во индустриските и зелените зони основани од Владата 
на Република Македонија, се поднесува до Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони и решението го издава директорот на Дирекцијата за 
технолошко индустриските развојни зони a барањето за изведување на 
градбите односно поставување на опремата од член 73 став (1) на овој закон во 
рамки на технолошки индустриски развојни зони за кои е склучен договор за 
јавно приватно партнерство се поднесува до Министерството за економија и 
решението го издава министерот за економија.

(3) Надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член донесува 
решение за изведување на градбата односно поставување на опремата, во рок 
од пет работни дена од денот на приемот на барањето, доколку доставената 



документација е комплетна и се исполнети условите за изведување на градбата 
односно поставување на опремата, а во спротивно донесува заклучок за прекин 
на постапката со кој го задолжува инвеститорот да ги отстрани констатираните 
недостоци во рок од седум работни дена од приемот на заклучокот. Доколку 
инвеститорот ги отстрани констатираните недостатоци и го дополни барањето 
во утврдениот рок, надлежниот орган е должен во рок од три работни дена да 
донесе решение за изведување на градбата, односно поставување на 
опремата, а во спротивно донесува решение за одбивање на барањето.

(4) Против заклучокот односно решението на градоначалникот на 
општината, општината на градот Скопје односно градот Скопје, може да се 
изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на заклучокот односно 
решението, до министерот кој раководи со органот на државна управа 
надлежен за вршење на работите на уредување на просторот.

(5) Против заклучокот односно решението на министерот кој раководи со 
органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на 
просторот, заклучокот односно решението на директорот на Дирекцијата за 
технолошките индустриски развојни зони и заклучокот односно решението на 
министерот за економија, може да се изјави жалба во рок од осум дена од 
денот на прием на заклучокот односно решението, до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Доколку надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член не 
донесе решение за изведување на градбата или поставување на опремата, 
односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот утврден во 
ставот (3) на овој член, инвеститорот може да поднесе барање до 
градоначалникот на општината, општината на градот Скопје, градот Скопје 
односно до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредување на просторот, односно до 
директорот на Дирекцијата за технолошките индустриски развојни зони односно 
до министерот за економија, во постапка согласно член 59-ѓ на овој закон.

(7)Решението за поставување на некатегоризиран пат кој служи за 
стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со 
посебен пропис, електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и 
други податоци која се поставува на објекти, помошни градби кои се во 
функација на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста 
урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена површина до 50м2), базени 
на ниво на терен за индивидуална употреба, оптички кабли, отворени спортски 
игралишта и спортски сали со бруто развиена површина до 1500м2, како и 
железнички станици чија изградба е финансирана со средства од Европската 
унија или друга меѓународна организација донесено согласно став (1) на овој 
член, кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за запишување на 
правото на сопственост на опремата во јавната книга за запишување на 
правата на недвижности.

(8) Градбите од став (7) на овој член се ставаат во употреба и се 
запишуваат во јавната книга за запишување на правата на недвижности по 
изготвување на извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер, во 
кој е констатирано дека градбата е поставена односно изведена согласно 
решението за поставување односно изведување и дека градбата може да се 
стави во употреба.

(9)Формата и содржината на барањето за издавање на решение за 
изведување однносно за поставување, потребната документација и образецот 
на решението од ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите за 
уредување на просторот.



Член 129
(1) Градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор е 

службено лице кое е самостојно во вршењето на инспекцискиот надзор и 
својот идентитет и овластувања ги докажува со легитимација и амблем. 
Легитимацијата ја издава и одзема органот кој го назначил.

(2) Формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот 
на градежниот инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работата од областа на уредување на просторот а на 
овластениот градежен инспектор градоначалникот на општината.


