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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 27.01.2012 година

Член 1
Во Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ број
130/2009, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), во членот 24  став (2) алинеја 2
зборовите: “и втора“ се бришат.
Во ставот (3) алинеја 2 зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменуваат со
зборот “втора“.

Член 2
Во членот 42 став (1) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:
“Доколку во државата не се издава дозвола односно лиценца, странско правно
лице од држава членка на Европската унија е должно со барањето да достави
доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со нејзините прописи за
вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно лиценца и доказ со
кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност
во земјата во која има седиште, а правно лице од држава која не е членка на
Европската унија, треба да достави и листа на извршени работи.“

Член 3
Во членот 59-а став (1) алинеја 6 по зборовите: “конечно решение за
експропријација“ се додаваат зборовите: “или имотен лист со запишано право на
сопственост или право на доготраен закуп или право на службеност на
градежното земјиште“.

Член 4
Во членот 59-д став (1) зборовите: “или проектот на изведена состојба“ се
бришат.

Член 5
Во членот 87 став (5) зборовите: “Комисијата за решавање во управна постапка
во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при
Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен“.

Член 6
Во членот 92-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) По исклучок од ставот (2) на овој член објект кој е изграден без одобрение
за градење може да се поврзе со техничката инфраструктура, доколку за истиот е
издадена урбанистичка согласност или решение за утврдување на правен статус
на бесправен објект согласно со Законот за утврдување на правен статус на
бесправни објекти.“
Ставот (3) станува став (4).

Член 7
Во членот 94 став (1) зборовите: “и втора“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: “трета и четврта“ се заменуваат со зборот “втора“.

Член 8
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Во членот 97 став (8) зборовите: “Комисијата за решавање во управна постапка
во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при
Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен“.

Член 9
Во членот 98 став (2) зборовите: “прва, втора и трета“ се заменуваат со
зборовите: “прва и втора“.

Член 10
Во членот 99 став (7) зборовите: “прва, втора, трета и четврта“ се заменуваат со
зборовите: “прва и втора“.
Во ставот (8) зборовите: “градбите од петта категорија од членот 57 на овој закон
и“ се бришат.
Во ставот (11) зборовите: “Комисијата за решавање во управна постапка во втор
степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 11
По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи:

“Член 100-а
(1) Со отстранување на објект или на негов дел согласно со членот 99 од овој
закон, престанува правото на сопственост, подоблиците на правото на
сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), другите стварни права,
како и други права и факти чие запишување е утврдено со закон.
(2) На барање на надлежниот орган од членот 58 од овој закон, кон кое се
приложува правосилно одобрение за отстранување на објект или негов дел и
геодетски елаборат за запишување на промени во јавната книга за запишување
на правата на недвижности, органот надлежен за водење на јавната книга за
запишување на правата на недвижностите, ќе ги избрише запишаните права од
ставот (1) на овој член од катастарот на недвижности.“

Член 12
Во членот 128 став (2) зборовите: “и втора“ се бришат, а зборовите: “трета,
четврта и петта“ се заменуваат со зборот “втора“.

Член 13
Во членот 137 став (5) зборовите: “45 дена“ се заменуваат со зборовите: “30
дена“.

Член 14
Во членот 147 зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменуваат со зборот
“втора“.

Член 15
Одредбата од членот 5 од овој закон со која се менува членот 87 став (5),
одредбата од членот 8 од овој закон со која се менува членот 97 став (8) и
одредбата од членот 10 од овој закон со која се менува членот 99 став (11) ќе
започнат да се применуваат од денот на започнувањето на примената на Законот
за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен.
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Член 16
Основните, односно главните проекти за државни и локални патишта кои се
изработени и ревидирани заклучно со 22 февруари 2011 година се сметаат и како
проекти за инфраструктура, доколку истите се одобрени од надлежен орган
согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 17
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.


