
Службен весник на РМ, бр. 71 од 11.04.2016 година

1 од 2

20160712037

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 април 

2016 година.
 

Бр. 08-2080/1  Претседател
5 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

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, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 и 39/16), во членот 73 
став (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 ставот (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.
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(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.

(5) Формирањето на одлагалиште на земјиште на државен пат и на општински пат 
претставува јавен интерес.”.

Член 3
Во членот 80 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (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 со членот 74 од овој 
закон.“.

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

Македонија“.
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