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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 18.12.2014 година 

 
Член 1 

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

130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 и 149/14) во членот 47 по ставот (7) се 

додаваaт два нови става (8) и (9), кои гласат: 
„(8) Основниот проект за градби кои се наоѓаат во или покрај површински води, 

градби кои поминуваат преку или под површински води, градби кои што се 
сместени во близина на површински води или крајбрежни земјишта, а кои можат 
да влијаат врз режимот на водите како и за водостопански објекти утврдени со 

Законот за води, содржи и водостопанска согласност. 
(9) Основниот проект за градби за кои се применува Правилникот за енергетски 

карактеристики на зградите содржи и потврда од трговец поединец или правно 
лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола, со која се 
потврдува дека минималните барања за енергетска ефикасност кои се содржани 

во основниот проект се во согласност со минималните барања за енергетска 
ефикасност.“ 

 
Член 2 

Во членот 48 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат: 

„(4) Основниот проект за реконструкција на градби кои се наоѓаат во или покрај 
површински води, градби кои поминуваат преку или под површински води, 

градби кои што се сместени во близина на површински води или крајбрежни 
земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите како и за реконструкција 
на водостопански објекти утврдени со Законот за води, содржи и водостопанска 

согласност. 
(5) Основниот проект за реконструкција на градби, за кои се применува 

Правилникот за енергетски карактеристики на зградите, освен за градбите за 
индивидуално домување, при значителна реконструкција, содржи и потврда од 
трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на 

енергетска контрола, со која се потврдува дека минималните барања за 
енергетска ефикасност кои се содржани во основниот проект се во согласност со 

минималните барања за енергетска ефикасност. 
(6) Значителна реконструкција во смисла на став (5) на овој член е 
реконструкција чија вкупна вредност е поголема од 25% од вредноста на 

градбата, не сметајќи ја вредноста на земјиштето на кое е изградена градбата и 
трошоците за уредување на градежно земјиште или пак реконструкција со која 

повеќе од 25% од плоштината на обвивката на градбата е предмет на 
реконструкција.“ 
 

Член 3 
Во членот 52 став (2) зборовите: „Со проектот за одржување“ се заменуваат со 

зборовите: „Со проектот за употреба и одржување“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4)Проектот за употреба и одржување на линиски инфраструктурни објекти со 
позитивен извештај за ревизија на проектот, се доставува до надлежниот орган 
од членот 58 од овој закон, кој е должен во рок од седум работни дена го одобри 

проектот со ставање заверка и печат на истиот или да достави известување за 
констатирани недостатоци.“ 
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Член 4 
Во членот 58 став (4) втората реченица се брише. 

 
Член 5 

Во членот 59-а став (1) во алинејата 7 по зборовите: „базени на ниво на терен за 

јавна употреба,“ се додаваат зборовите: „градби кои претставуваат заштитено 
недвижно културно наследство согласно со закон,“. 

 
Член 6 

Во членот 59-д во ставот (1) по зборот “прибележување“ се додаваат зборовите: 

“и предбележување“ а точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “а доколку е издадено одобрение за градење на инвеститор-

физичко лице за изградба на градба со намена домување во станбени згради, 
градба со деловна намена и градба со станбено-деловна намена, надлежниот 

орган должен е примерок од правосилното одобрение за градење да достави до 
Управата за јавни приходи, во електронска форма преку информациски систем е-
одобрение за градење.“ 

 
Член 7 

Во членот 73 став (1) алинејата 20 се менува и гласи: 
„оптички кабли, оптички кабли со кабелска канализација и кабелска 
канализација за оптички кабли,“ 

По алинејата 20 се додаваат две нови алинеи 21 и 22, кои гласат: 
„- привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски 

објекти и линиски инфраструктурни објекти, 
- подземни садови за комунален отпад,“ 
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: 

„(3) Градбите од став (1) алинеи 16, 17, 18 и 21 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 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 8 

Во членот 88 став (3) по зборовите: “базени на ниво на терен за јавна употреба,“ 
се додаваат зборовите: “градби кои претставуваат заштитено недвижно културно 
наследство согласно со закон,“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Во случаите кога е издадено одобрение за градење за градба за која се 

применува Правилникот за енергетски карактеристики на зградите покрај 
документацијата од став (2) на овој член, инвеститорот со барањето доставува и 

сертификат за енергетски карактеристики на зградата издаден од трговец 
поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска 
контрола.“ 
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Член 9 
По членот 89 се додава нов член 89-а кој гласи: 

 
„Член 89-а 

За градбите од втора категорија од членот 57 на овој закон за кои се применува 

Правилникот за енергетски карактеристики на зградите инвеститорот пред 
вршење на технички преглед обезбедува сертификат за енергетски 

карактеристики на зградата издаден од трговец поединец или правно лице кое 
поседува лиценца за вршење на енергетска контрола.“ 

 

Член 10 
По членот 90-б се додава нов член 90-в кој гласи: 

 
„Член 90-в 

Доколку не е обезбеден сертификат за енергетски карактеристики на зградата 
издаден од трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење 
на енергетска контрола, градбата за која се применува Правилникот за 

енергетски карактеристики на зградите не може да се стави во употреба односно 
изведувачот не може да ја даде изјавата од член 89 став (6) на овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 97 став (4) во алинејата 3 зборовите: “извод од урбанистички план со 

кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со 
важечкиот урбанистички план“ се заменуваат со зборовите: “имотен лист за 

објектот предмет на реконструкција“. 
По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи: 
„(11) Реконструкција на линиски инфраструктурни објекти се врши согласно член 

52 на овој закон“. 
 

Член 12 
По членот 97 се додаваат два нови члена 97-а и 97-б кои гласат: 

 

„Член 97-а 
Во случаите кога е издадено одобрение за реконструкција на објект за кој се 

применува Правилникот за енергетски карактеристики на зградите, а се работи за 
значителна реконструкција согласно член 48 став (6) на овој закон, освен за 
објект за индивидуално домување, инвеститорот по извршената реконструкција 

обезбедува сертификат за енергетски карактеристики на зградата издаден од 
трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на 

енергетска контрола. 
 

Член 97-б 

(1) Реконструкција на објектите од член 73 став (1) од овој закон се врши врз 
основа на одобрен проект за реконструкција. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, за одобрување на проект за 
реконструкција се поднесува барање до надлежниот орган од член 74 на овој 
закон, кон кое се доставува проект за реконструкција со позитивен извештај за 

ревизија на истиот. 
(3) Надлежниот орган од членот 74 на овој закон, до кого е доставено барањето 

од став (2) на овој член, должен е во рок од седум работни дена да го одобри 
проектот со ставање заверка и печат на истиот или да достави известување за 

констатирани недостатоци.“ 
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Член 13 
По членот 151-а се додава нов член 151-б,кој гласи: 

 
„Член 151-б 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска проттивредност ќе му се 

изрече на правно лице-инвеститор ако по извршена значителна реконструкција 
на објект за кој се применува Правилникот за енергетски карактеристики на 

зградите, не обезбеди сертификат за енергетски карактеристики на зградата 
издаден од трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење 
на енергетска контрола согласно со членот 97-а на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 

правното лице - инвеститор. 
(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице-инвеститор.“ 
 

Член 14 

Во членот 158 став (1) точка 2) зборовите: “и членот 90-б на овој закон;“ се 
заменуваат со зборовите: “и членовите 90-б и 90-в на овој закон;“. 

 
Член 15 

Во членот 159 став (1) точка 3) зборовите: “ и членот 90-б на овој закон;“ се 

заменуваат со зборовите: “и членовите 90-б и 90-в на овој закон;“. 
 

Член 16 
Во членот 161 став (1) точката 2) се брише. 
Во ставот (2) зборовите: “точки 1 и 2 на овој член.“ се заменуваат со зборовите: 

“точка 1 на овој член.“ 
 

Член 17 
По членот 161-б се додава нов член 161-в кој гласи: 
 

„Член 161-в 
(1) Глоба во износ од 10.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице сопственик на објект ако изврши пренамена 
на посебен дел од објект, стан или дел од стан, без издадено одобрение за 
пренамена (член 97 ставови (2) и (3)) и 

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице сопственик на објект за прекршокот од ставот (1) на овој 

член.“ 
 

Член 18 

Одредбите од член 5 на овој закон и член 8 став (1) на овој закон, кои се 
однесуваат на градби кои претставуваат заштитено недвижно културно 

наследство согласно со закон, се применуваат на постапките за издавање на 
одобрение за градење кои се започнати до денот на влегување во сила на овој 
закон. 

 
Член 19 

Одредбите од членовите 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 на овој закон, кои се 
однесуваат на исполнување на барањата за енергетска ефикасност ќе се 

применуваат за градбите за кои е поднесено барање за одобрение за градење и 
барање за одобрение за реконструкција, од 1 јануари 2015 година. 
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Член 20 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење. 
 

Член 21 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


