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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗA ГРАДЕЊЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.25 од 19.02.2013 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 и 144/12), во членот 58 ставот (3) 
се менува и гласи: 

„По исклучок од ставот (1) на овој член одобрение за градење за градбите во 
технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република 

Македонија и од правни лица, кои ги градат корисниците во технолошките 
индустриски развојни зони, издава Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони.“          

 
Член 2 

Во членот 59-а алинеја 3 по зборот “концесија“ се додаваат зборовите: “или 
договор за јавно приватно партнерство“. 

 

Член 3 
По членот 62-а се додава нов член 62-б, кој гласи: 

 
„Член 62-б 

Одобрение за доградба и надградба може да се издаде и за објект на кој има 

изградени делови, односно нивоа кои не претставуваат функционална целина, 
доколку за постојниот објект е издадено решение за утврдување на правен статус 

согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, а со 
планската документација со која е извршено вклопување на делот од објектот за 
кој е донесено решение за утврдување на правен статус предвидени се услови за 

идна градба.“ 
 

Член 4 
Во членот 87 став (2) по зборовите: “надлежниот орган од членот 58 на овој 
закон“ се додаваат зборовите: “кој го издал одобрението за градење“. 

 
Член 5 

Во членот 82 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 18/11) датата „1 март 2013 
година “ се заменува со датата „1 јуни 2013 година“.  

 
Член 6 

Одредбата од членот 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
градење („Службен весник на Република Македонија“ број 144/12) од денот на 
влегувањето во сила на овој закон нема да се применува до 1 јуни 2013 година.  

 
Член 7 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење. 

 
Член 8 

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

Република Македонија“. 


