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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

Во Законот за градење се дава можност одредени градби да се стават во 
употреба во случај кога Комисијата односно надзорниот инженер констатираат 
дека не е изграден локален пат или улица на кои треба да се приклучи градбата, 
само доколку при вршење на техничкиот преглед согласно членот 90 ставовите (2) 
и (3)  од законот не се утврдени други недостатоци поради кои градбата не може 
да се стави во употреба. Со предложеното законско решение се овозможува 
дополнување на градбите за кои може да се врши технички преглед согласно 
членот 90 став (6) од Законот за градење.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Цел и основно решение на Предлогот на законот е да се овозможи дополнување 
на градбите за кои може да се врши технички преглед согласно членот 90 став (6) 
од Законот за градење. 

Овој предлог на закон се заснова на истите начела врз кои е донесен постојниот 
закон.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот повлекува обврска за обезбедување средства за 
негово спроведување од Буџетот на Република Македонија.

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

Предлогот на законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни 
финансиски средсва за негово спроведување  и не предизвикува материјални 
обврски за одделни субјекти.
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V . СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да 
се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење ( ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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, 29/2016, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18) во членот 90 во ставот (6) по 
зборовите ,, доминантна сопственост на Република Македонија, “ се додаваат 
зборовите ,, како и градби наменети за основно, средно и високо образование, 
градби за научно- истражувачката дејност, градби од областа на примарната, 
секундарната и терцијалната здравствена заштита и градби кои претставуваат 
заштитено недвижно културно поединечно добро согласно со закон,“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник  на 
Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГРАДЕЊЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ 

Со членот 1 од Предлогот на законот се врши дополнување на членот 90 
став (6) од Законот за градење, со цел да се овозможи да се стават во употреба 
градби во случај кога Комисијата односно надзорниот инженер констатираат дека 
не е изграден локален пат или улица на кои треба да се приклучи градбата, но 
доколку при вршење на техничкиот преглед, согласно ставовите (2) и (3) на овој 
член не се утврдени други недостатоци, поради кои градбата не може да се стави 
во употреба. 

Со членот 2 од Предлог на законот се уредува влегувањето во сила на 
законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани ,  чинат една правна целина 
и се применливи. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предлогот на законот ќе овозможи повеќе градби кои се од јавен интерес да 
се стават во употреба во случај кога Комисијата односно надзорниот инженер 
констатираат дека не е изграден локален пат или улица на кои треба да се 
приклучи градбата, но доколку при вршење на техничкиот преглед, согласно 
ставовите (2) и (3) на овој член не се утврдени други недостатоци, поради кои 
градбата не може да се стави во употреба. 
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ТEKСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 90

(1) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон го организира техничкиот 

преглед и ги известува учесниците во изградбата за местото, денот и часот на 

вршењето на техничкиот преглед.

(2) Комисијата што врши технички преглед за својата работа составува записник 

во кој констатира дали:

- дали градбата е изградена согласно основниот проект или проектот на изведена 

состојба и одобрението за градење, а во случаите од членот 51 став (4) од овој 

закон дали градбата е изградена согласно проектот на изведена состојба заверен 

од надзорен инженер,

- градбата е со фасада и може да се употребува,

- има одредени недостатоци кои мораат да бидат отстранети за да може да се 

издаде одобрение за употреба и

- има недостатоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата кои се 

однесуваат на механичката отпорност, стабилност и сеизмичка заштита и ќе 

предложи за таа градба да не се издаде одобрение за употреба.

(3) Надзорниот инженер кој врши технички преглед за градбите од втора 

категорија од членот 57 на овој закон и за надградбите во случаите од членот 59-ѕ 

став (1) од овој закон, во извештајот за извршен технички преглед констатира 

дали градбата е изградена согласно основниот проект или проектот на изведена 

состојба и одобрението за градење, а во случаите од членот 51 став (4) од овој 

закон дали градбата е изградена согласно проектот на изведена состојба заверен

од надзорен инженер, дали градбата е со фасада и може да се употребува, дали 

има одредени недостатоци кои мора да бидат отстранети и дали има одредени

недостатоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата кои се однесуваат 

на механичката отпорност, стабилност и сеизмичка заштита поради кои градбата 

не може да се стави во употреба.
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(4) Во случаите од членот 59 став (17) од овој закон Комисијата, односно 

надзорниот инженер што врши технички преглед, задолжително констатира дали 

инвеститорот ги регулирал имотноправните односи за целата градежна парцела, а 

доколку истите не се целосно регулирани, градбата не може да се стави во 

употреба.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, за линиски инфраструктурни објекти кои 

што се државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и 

канализациони системи, железнички пруги, гасоводи, далноводи, продуктоводи, 

топловоди, нафтоводи, жичари системи за наводнување и одводнување, 

магистрални и собирни улици на подрачјето на градот Скопје како и 

хидроцентрали и брани со акумулации, градбата може да се стави во употреба 

доколку во постапка за експропријација е донесена одлука за воведување во 

владение на земјиштето согласно Законот за експропријација. 

(6) Во случаите кога при вршење на технички преглед на градба за потребите на 

државни органи, агенции и фондови основани од Република Македонија и правни 

лица во целосна или доминантна сопственост на Република Македонија, 

Комисијата односно надзорниот инженер констатираат дека не е изграден локален 

пат или улица на кои треба да се приклучи градбата, истата може да се стави во 

употреба, доколку при вршење на техничкиот преглед согласно ставовите (2) и (3) 

на овој член не се утврдени други недостатоци поради кои градбата не може да се 

стави во употреба.

(7) Формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед од 

надзорен инженер за градбите од втора категорија ги пропишува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

уредувањето на просторот.
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