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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
Согласно Законот за градење утврдени се видовите на урбана опрема, 
начинот на поставување на истата, градбите за кои не се издава одобрение 
за градење односно се издава решение согласно член 73 од законот, како и 
посебните случаи на изградба.
Причина за предлог измената на законот е доуредување на постапката 
за поставување на урбана опрема-рекламни и информативни паноа, 
предвидување на одредени видови на градби како градби за кои се издава 
решение согласно членот 74 од законот и пропишување на постапка за 
формирање на одлагалиште на земјиште при изградба на патишта.

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 предлог 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.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Врз основа на член 170 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија се предлага Законот да се носи по скратена постапка од 
причини што не се работи за сложен и обемен закон.



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, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 
31/16 и 39/16) во членот 73 во ставот (1) по алинејата 26 се додаваат четири нови 
алинеи 27, 28, 29 и 30 кои гласат:

“-електронски информативни и рекламни паноа (со површина над 30 м2 и 
со конструктивни елементи) кои се поставуваат на јавни површини,

-плажи со придружни објекти кои се градат на копнена и на водена 
површина, во рамки на простор предвиден за плажа, 

-пешачки патеки,
-подземни бунари со линиски системи кои се во фукција на бунарите,“

Член 2
По членот 78 се додава нов член 78-а кој гласи:

“Член 78-а
(1)При изградба на државни и општински патишта може да се формира 

одлагалиште на земјиште, кое претставува простор на кој се одлага земјиште при 
изградба на пат.

(2)За формирање на одлагалиште на земјиште, инвеститорот на државниот 
односно општинскиот пат доставува проект за инфраструктура, кој го одобрува 
надлежниот орган од став (3) на овој член.

(3)Проектот за инфраструктура за одлагалиште на земјиште на државен пат 
го одобрува органот на државна управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, а за одлагалиште на земјиште на општински 
пат го одобрува општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје.
 (4)Одлагалиштето на земјиште може да се користи доколку земјиштето 
опфатено со проектот за инфраструктура со кој е формирано одлагалиштето е 
сопственост на Република Македонија, а доколку не е сопственост на Република 
Македонија односно истото е во сопственост на физичко или правно лице, може 
да се користи по решавање на имотно-правните односи со сопственикот на 
земјиштето.“

Член 3
Во членот 80 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3)По исклучок од став (2) на овој член, за урбана опрема-електронски 

информативни и рекламни паноа (со површина над 30 м2 и со конструктивни 
елементи) кои се поставуваат на јавни површини, се издава решение согласно 
член 73 на овој закон.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија.“



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-
ЗАКОНОТ 

Со предлог измената се предвидува за урбаната опрема - информативни 
и рекламни паноа со површина над 30 м2, кои се електронски, со конструктивни 
елементи и кои се поставуваат на јавни површини, да се издава решение согласно 
членот 74 од Законот. Имајќи во предвид  дека се работи за покомплексен вид на 
урбана опрема потребно е да се разграничи и постапката за поставување на 
истите при што се предвидува за овој вид на урбана опрема да се издава решение 
согласно членот 73, кој се применува за градби за кои не се издава одобрение за 
градење.

Исто така како градби за кои се издава решение согласно членот 74 од 
законот се предвидуваат и плажи со придружни објекти кои се градат на копнена и 
на водена површина во рамки на простор предвиден за плажа, пешачки патеки и 
подземни бунари со линиски системи кои се во фукција на бунарите од причина 
што се работи за специфичен вид на објекти и за чија изградба потребно е да се 
предвиди посебна постапка и посебна документација. 

Со предлог законот  како посебен случај на изградба се предвидува и 
изградба на одлагалиште на земјиште, кое ќе се користи при изградба на државен 
и општински пат, при што се пропишува начинот и постапката за формирање на 
одлагалиште на земјиште.

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 спроведување на постапки за 

изградба на електронски информативни и рекламни паноа на јавни површини, 
плажи со придружни објекти кои се градат на копнена и на водена површина во 
рамки на простор предвиден за плажа, пешачки патеки и подземни бунари со 
линиски системи кои се во фукција на бунарите како и за формирање на 
одлагалишта на земјиште, кои ќе се користат при изградба на државен и 
општински пат.



Текст на одредбите од Законот кои се изменуваат и дополнуваат

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;

-фото-напонски панели за производство на електрична енергија со 
максимален инсталиран капацитет до 1МW кои се поставуваат на објекти,



-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, како и за привремени градби за 
сместување на работници при изградба на линиски инфраструктурни објекти од 
прва категорија од член 57 на овој закон,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 78
(1) Проектот за обновување на објектот или на дел од објектот, содржи 

техничко решение и опис за начинот на обновување на објектот или негов дел, 
прикажано како постојна состојба и обновена состојба, со што нема да се влијае на 
стабилноста на земјиштето или на исполнување на основните барања на 
соседните објекти, како и транспортот и згрижувањето на градежниот отпад што се 
отстранува и уредувањето на градежна парцела.

(2) На проектот за обновување од ставот (1) на овој член се врши ревизија 
согласно со членот 21 од овој закон.

Член 80
(1) Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат 

градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната 
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на 
урбана опрема ја утврдува советот на општината, советите на општините во 
градот Скопје и Советот на градот Скопје.

(2) Урбана опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на 
урбана опрема, кое го издава градоначалникот на општината, градоначалниците 
на општините во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје.


