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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРАДЕЊЕ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 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, 144/13, 25/13, 79/13 и 137/13), 
во членот 2 точка 3 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

“- продажба на храна,“. 
 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

 

“Член 4-а 
(1) За утврдување на исполнетоста на условите од членот 4 од овој закон 

потребно е да се обезбеди позитивно мислење за проектираниот и изведениот 
степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, од 
страна на субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт 

специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија. 
(2) Мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и 

сезимичка заштита на градбата се однесува на градежно-конструктивниот проект 
кој е составен дел на основниот проект и се приложува од страна на инвеститорот 
со барањето за добивање на одобрение за градење. 

(3) Субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт 
специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија е 

должен мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност 
и сезимичка заштита на градби со бруто развиена површина до 5.000 м2 да му го 
издаде на инвеститорот во рок од 15 дена од приемот на барањето, односно во 

рок од 30 дена за градби со бруто развиена површина над 5.000 м2 и за линиски 
инфраструктурни објекти, во спротивно се смета дека мислењето е позитивно, а 

ако во иднина поради не постапувањето настанат штети, обврската за надомест 
на штета ќе биде на товар на субјектот кој врши научноистражувачка дејност. 
(4) Мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и 

сезимичка заштита на градбата се обезбедува од страна на изведувачот во текот 
на изградбата и по изградба на целиот конструктивен систем на градбата. 

(5) За градби наменети за индивидуално домување со бруто развиена површина 
до 300 м2 не е задолжително мислење за изведениот степен на механичка 
отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата. 

(6) Висината на надоместокот за мислењето за проектираниот и изведениот 
степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита се утврдува во 

ценовник кој го донесува субјектот кој врши научноистражувачка дејност - 
научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички 
влијанија, по претходна согласност на Владата на Република Македонија и истиот 

се објавува во “Службен весник на Република Македонија“. 
(7) Висината на надоместокот од ставот (6) на овој член се утврдува според 

нивото на сеизмичка заштита, вид и категоризацијата на градбата, сеизмичката 
зона во која се наоѓа градбата, материјалот од кој е изведен основниот 

конструктивен систем на градбата, сложеноста на конструктивниот систем на 
градбата, пресметковната површина, должината и висината на градбата. 
(8) Доколку по завршувањето со изградбата и ставањето во употреба на градбата 

дојде до оштетување на градбата поради не исполнетост на условите за 
механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, обврската за 
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надомест на штета ќе биде на товар на субјектот кој врши научноистражувачка 
дејност. 

(9) Субјектот од ставот (1) на овој член не може да врши изработка на проектна 
документација, ревизија на проектна документација, изведување на градби и 
надзор над изградбата. 

(10) Формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектираниот и 
изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на 

градбата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“ 
 

Член 3 
По членот 13 се додаваат два нови члена 13-а и 13-б, кои гласат: 

 
“Член 13-а 

(1) Државни органи, јавни претпријатија и други субјекти основани од Владата на 
Република Македонија или Собранието на Република Македонија, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, како и општини, општини во градот 

Скопје и градот Скопје кои се стекнале со право на трајно користење на градежно 
земјиште заради изградба на објект согласно со Законот за градежно земјиште, 

можат да го пренесат правото на градење на физичко или правно лице по 
претходна согласност на Владата на Република Македонија. 
(2) Органите и субјектите од ставот (1) на овој член правото на градење може да 

го пренесат само на физичко или правно лице кои може да се стекнат со право на 
сопственост во Република Македонија согласно со закон, избрани врз основа на 

јавен повик по пат на доставување понуди. 
 

Член 13-б 

(1) Јавниот повик за пренесување на правото на градење го спроведува 
Комисијата за спроведување на постапката за пренос на правото на градење (во 

натамошниот текст: Комисијата), формирана од органот, односно субјектот од 
членот 13-а став (1) од овој закон. 
(2) Јавниот повик се објавува во два дневни весника кои се издаваат на 

македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето 
на повикот и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на 
чие подрачје треба за гради објектот предмет на јавниот повик, а излегува 

најмалку три месеци пред денот на објавувањето на повикот по претходна 
согласност на Владата на Република Македонија, при што задолжително содржи: 

- податоци за градежното земјиште на кое треба да се изгради објектот, 
- урбанистичко-архитектонски услови за изградба на објектот, 
- минимален процент од бруто развиената површина на делот од објектот кој по 

изградбата треба да биде предаден во сопственост на органот, односно субјектот 
од членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото на градење, 

- рок и начин за доставување на понудата, 
- потребна документација која треба да се достави, 
- датум, време и место на отворање на понудите, 

- рок за добивање на одобрение за градење, 
- рок за изградба на објектот, 

- обврска за доставување и висина на банкарска гаранција за сериозност на 
понуда од страна на понудувачите и 

- обврска за доставување и висина на банкарска гаранција за изградба на 
објектот од страна на најповолниот понудувач. 
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(3) Рокот за доставување на понуда не може да е пократок од 15 календарски 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик. 

(4) Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на 
понудениот процент од бруто развиената површина на делот од објектот кој по 
изградбата ќе биде предаден во сопственост на органот, односно субјектот од 

членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото на градење. 
(5) Постапката за избор на најповолен понудувач се спроведува доколку е 

стигната најмалку една понуда. 
(6) Понудите се отвораат јавно, во присуство на понудувачите или овластени 
претставници на понудувачите при што Комисијата составува записник за јавното 

отворање на понудите, кој се потпишува од членовите на Комисијата и 
понудувачите, односно овластените претставници на понудувачите кои се 

присутни на јавното отворање. 
(7) Комисијата е должна најдоцна во рок од пет работни дена од денот на 

отворањето на понудите да изврши евалуација на истите и изготвува извештај за 
евалуација на понудите, кој се доставува до сите понудувачи. 
(8) За најповолен понудувач се избира лицето кое ќе ги исполни условите од 

јавниот повик и ќе понуди најголем процент од бруто развиената површина на 
делот од објектот кој по изградбата ќе биде предаден во сопственост на органот, 

односно субјектот од членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото 
на градење. 
(9) Договорот за пренесување на правото на градење се склучува со 

најповолниот понудувач по претходна согласност на Владата на Република 
Македонија. 

(10) Понудувачите имаат право на приговор во рок од три дена од приемот на 
извештајот за евалуација до Комисијата која одлучува по приговорот со решение 
во рок од пет дена од приемот на приговорот. 

(11) Против решението од ставот (10) на овој член може да се поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од осум дена од приемот на решението, која не го 
одлага склучувањето на договорот. 
(12) Нотарските трошоците за солемнизација на договорот се обврска на 

најповолниот понудувач.“ 
 

Член 4 
Во членот 29 став (1) алинеја 6 точката се заменува со сврзникот “и“ и се додава 
нова алинеја 7, која гласи: 

“- да обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, 
стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за 

изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на 
градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата.“ 
 

Член 5 
Во членот 36 став (1) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи: 

“- да утврди дали изведувачот обезбедил мислење за изведениот степен на 
механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на 
изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност 

и сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на 
градбата.“ 

 
Член 6 

Во членот 38 ставот (8) се менува и гласи: 
“Правно лице чија лиценца е одземена поради неправилности наведени во 
ставовите (4) и (5) на овој член не може да добие лиценца согласно со одредбите 
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од овој закон. Одговорното лице во правното лице не може да основа друго 
правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице на кое му 

е одземена лиценцата во рок од една година од денот на правосилноста на 
решението за одземање на лиценцата.“ 
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 

“(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 

од областа на уредувањето на просторот.“ 
 

Член 7 

Во членот 39 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 
“(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на уредувањето на просторот.“ 

 
Член 8 

Во членот 52 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

“(2) Со проектот за одржување за линиски инфраструктурни објекти може да се 
предвиди и да се изврши замена на постројки, уреди, опрема, инсталации и други 

делови од објектот заради зачувување на основните барања на истиот.“ 
Во ставот (2) кој станува став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите “како и за линиски инфраструктурни објекти.“  

 
Член 9 

Во членот 59 став (2) алинеја 3 по зборовите: “доколку истиот е изработен во 
странство“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и позитивно мислење 
за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка 

заштита на градбата“. 
Во ставот (11) зборовите: “во рок од седум дена од истекот на рокот за 

дополнување“ се бришат. 
Во ставот (17) зборовите: “државни патишта“ се бришат, а по втората реченица 
се додава нова реченица која гласи: “За линиски инфраструктурни објекти кои 

што се државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи, одобрение за 
градење може да се издаде и без решени имотноправни односи за целата 

градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регулира имотноправните 
односи најдоцна до поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно 
до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен 

инженер, при што во овој случај со барањето од ставот (2) на овој член не се 
доставува геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.“ 

 
Член 10 

Во членот 59-а став (1) алинеја 5 сврзникот “и“ на крајот од алинејата се 

заменува со запирка и се додава нова алинеја 6, која гласи: 
“- изјава од инвеститорот дадена под полна материјална и кривична одговорност 

со која истиот ќе потврди дека ја презема обврската да ги регулира 
имотноправните односи во текот на изградбата и дека истите целосно ќе 
гирегулира до поднесување на барањето за одобрение за употреба односно до 

подготвување на извештајот за извршен техники преглед од надзорен инженер, 
доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни објекти кои што се 

државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи а не се решени 
имотноправните односи за целата градежна парцела и“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Во случаите кога е поднесено барање за добивање на одобрение за градење 
за делови од далновод кои не претставуваат градежно-техничка и функционална 
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целина се доставува доказ за право на градење од ставот (1) на овој член, само 
за делот кој е предмет на барањето за издавање на одобрение за градење.“ 

 
Член 11 

Во членот 62 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а 

за далноводи и за делови од далноводот кои не претставуваат градежно-техничка 
и функционална целина.“ 

 
Член 12 

Членот 68 се менува и гласи: 

“Инвеститорот е должен градбите од прва и втора категорија да ги изградат во 
рок не подолг од десет години.“ 

 
Член 13 

Во членот 71 став (2) запирката по зборовите: “согласно со членот 59 од овој 
закон“ се заменува со точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат. 

 

Член 14 
Во членот 80-а ставот (1) се менува и гласи: 

„За поставување на урбана опрема советот на општината, советите на општините 
во градот Скопје и Советот на градот Скопје донесуваат програма со која се 
утврдува бројот, видот и големината на урбаната опрема, како и локациите и 

објектите на кои може да се постави истата.“ 
 

Член 15 
Во членот 86 по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи: 
“8) мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и 

сезимичка заштита на градбата, мислење за изведениот степен на механичка 
отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и 

мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка 
заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата;“. 
Точките 8 и 9 стануваат точки 9 и 10. 

 
Член 16 

Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Во случаите кога е издадено одобрение за градење за линиски 
инфраструктурни објекти коишто се државни патишта, железнички пруги и 

далноводи со обврска инвеститорот да ги регулира имотноправните односи до 
поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно до подготвување на 

извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, покрај 
документацијата од ставот (2) на овој член, инвеститорот е должен со барањето 
да достави геодетски елаборат за нумерички податоци и доказ за решени 

имотноправни односи.“ 
 

Член 17 
По членот 90-а се додава нов член 90-б, кој гласи: 

 

“Член 90-б 
Доколку не се обезбедени позитивно мислење за изведениот степен на механичка 

отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и 
позитивно мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и 

сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на 
градбата, градбата не може да се стави во употреба.“ 
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Член 18 
По членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи: 

 
“Член 128-а 

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам има својство на правно 

лице со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, 
самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за 

правата и обврските за работен однос.“ 
 

Член 19 

Во членот 130 ставот (1) се менува и гласи: 
„Градежен инспектор може да биде лице кое: 

- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетно, 

- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност, 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 
областа на архитектура или градежништво, што се докажува со уверение, 

- има пет години работно искуство во областа на архитектура или градежништво, 
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 
места, 

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми 
за канцелариско работење, и тоа еден од следниве: 

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен; 
2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или 
3) ECDL: Core - положен, 

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку 
полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се 

однесуваат на државните службеници и 
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската 
служба.“ 

 
Член 20 

Членот 130-а се менува и гласи: 
„(1) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам 
изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и истата ја 

доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година 
за следната година. 

(2) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, ја 
донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена 
од денот на приемот на согласноста од ставот (3) на овој член, односно најдоцна 

до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа 
и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден во ставот (3) на 

овој член. 
(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот на Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува квартални планови за 

работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до 
Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот 

календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, 
до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за 

четвртиот квартал во тековната година. 
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(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот 
задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, 

како и степенот на сложеност на секој од надзорите. 
(5) Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор директорот на 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува месечен план 

за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на 
надзор. 

(6) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам најдоцна 
две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до 
Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој 

инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 
април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за 

третиот квартал во тековната година. 
(7) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, 

најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува 
годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.“ 
 

Член 21 
По членот 130-а се додава нов член 130-б, кој гласи: 

 
“Член 130-б 

Градоначалникот ја донесува годишната програма за работа на инспекциската 

служба најдоцна до 15 декември во тековната за наредната година.“ 
 

Член 22 
Во членот 137 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 
„(2) Против решението на градежниот инспектор, како и против заклучокот со кој 

се дозволува извршување, заклучокот за прекинување на постапката како и 
заклучокот за трошоците на извршување на постапката може да се изјави жалба 

до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
(3) Против решението на овластениот градежен инспектор и решението на 

комуналниот инспектор на градот Скопје, како и против заклучокот со кој се 
дозволува извршување, заклучокот за прекинување на постапката, како и 

заклучокот за трошоците на извршување на постапката може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен.“ 

Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) се 
бришат. 

 
Член 23 

По членот 156-ѓ се додаваат два нови члена 156-е и 156-ж, кои гласат: 

 
“Член 156-е 

(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице изведувач, ако при изведување на градби не 
обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и 

сеизмичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за изведениот 
степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата по 

изградба на целиот конструктивен систем на градбата (член 29 став (1) алинеја 
7). 

(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 
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Член 156-ж 
Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на инженер за изведба, ако при изведување на градби не 
обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита на градбата по во текот на изградбата и мислење за 

изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на 
градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата (член 29 став 

(1) алинеја 7).“ 
 

Член 24 

Во членот 158 став 1 точка 2 по зборовите: “членот 90 ставови (3) и (4)“ се 
додаваат зборовите: “и членот 90-б“. 

 
Член 25 

Во членот 159 став 1 точка 3 по зборовите: “членот 90 став (3) и став (4)“ се 
додаваат зборовите: “и членот 90-б“. 

 

Член 26 
По членот 159 се додава нов наслов и нов член 159-а, кои гласат 

 
“5.1. Прекршок на субјектот кој врши научноистражувачка дејност – научен 
институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија 

 
Член 159-а 

(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на субјектот кој врши научноистражувачка дејност – научен 
институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички 

влијанија, ако изработи мислење за проектираниот и мислење за изведениот 
степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата 

спротивно на прописите за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита 
на градбата. 
(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во субјектот 
кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во 

областа на заштита на градби од сеизмички влијанија. 
(3) Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на лице вработено во субјектот кој врши научноистражувачка 

дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од 
сеизмички влијанија, ако изработи мислење за проектираниот и мислење за 

изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на 
градбата спротивно на прописите за механичка отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита на градбата.“ 

 
Член 27 

Во членот 163 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 
“(11) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на одговорното лице и службеното лице во органот надлежен 

за издавање на одобрение за градење, доколку барањата, односно пријавите за 
предбележување и прибележување на градбата, за измените во текот на градбата 

како и за запишување на објектот во јавната книга за недвижности не ги 
доставува до Агенцијата за катастар за недвижности во електронска форма.“ 
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Член 28 
За одобренијата за градење за градбите од втора категорија кои се издадени пред 

влегувањето во сила на овој закон, инвеститорот може да поднесе барање до 
надлежниот орган кој го издал одобрението за градење, заради продолжување на 
рокот за изградба утврден во членот 12 од овој закон со кој се менува членот 68 

најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 29 
При постапување по поднесени жалби и тужби против управните акти донесени 
во постапките за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за 

издавање на одобрение за подготвителни работи, за издавање на решение за 
градбите од членот 73 од овој закон, за реконструкција, пренамена, адаптација и 

за издавање на одобрение за употреба за градбите од прва категорија од членот 
57 од овој закон, кои се спроведени на електронски начин, соодветно се 

применуваат одредбите од членот 65 ставови (18) и (19) од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11 , 13/12, 144/13, 25/13, 79/13 и 137/13).  

 
Член 30 

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

 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а членовите 18, 19, 20 и 21 од овој закон ќе 
започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година. 


