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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3747. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ГРАДЕЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за градење, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-4127/1   Претседател на Република 

20 ноември 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-

лика 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, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 

64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ број 244/19 и 18/20), во член 2 став 1 

по точката 16. се додава нова точка 17., која гласи: 

„17. Модуларни градби или група од модуларни 

градби, наменети за вршење на здравствена дејност, се 

монтажно-демонтажни градби со едно ниво (приземје), 

со бруто развиена површина до 1000м2, чија изградба е 

финансиранa со средства од Буџетот на Република Се-

верна Македонија или со средства од Европската Унија 

или друга меѓународна организација, а се поставуваат 

на бетонска подлога, во рамки на дворно место на јав-

ни здравствени установи или на местото на постојни 

објекти на јавни здравствени установи и истите можат 

да се поврзани или неповрзани со други објекти на јав-

ни здравствени установи;“.   

Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19. 

 

Член 2 

Членот 42 се менува и гласи:  

„(1) Странско правно лице може во Република Се-

верна Македонија да ги врши работите на проекти-

рање, ревизија, изведување и надзор над изградба на 

градби, пропишани со овој закон, ако добие потврда за 

вршење на наведените работи од органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа за 

уредување на просторот.  

(2) За добивање на потврда, странското правното 

лице од држава која е членка на Европската Унија и од 

држава која не е членка на Европската Унија, треба да 

поднесе барање во кое ќе ја наведе дејноста и видот на 

градбата и да ја поднесе следнава документација: 

- доказ со кој се потврдува дека лицето е регистри-

рано за вршење на соодветната дејност во државата во 

која има седиште, 

- доказ дека има дозвола, односно лиценца за врше-

ње на соодветните работи за видот на градбата, за кои 

бара потврда или доказ од надлежен орган дека во 

државата во која има седиште согласно со нејзините 

прописи за вршење на соодветните работи не се издава 

дозвола, односно лиценца и 

- овластување за еден од вработените соодветно на 

работите за кои се бара потврдата, потврдено од Комо-

рата на овластени архитекти и овластени инженери и 

доказ дека е вработен кај барателот на потврдата. 

(3) Странското правно лице од држава која не е 

членка на Европската Унија покрај доказите од ставот 

(2) на овој член треба да достави и потврда/и за успеш-

но изведени работи соодветни на работите и видот на 

градбата за кои се бара потврда.  

(4) Документите, односно доказите од ставовите (2) 

и (3) на овој член треба да се  достават во оригинал или 

копија од оригиналот заверена на нотар и преведени од 

овластен судски преведувач на македонски јазик. 

(5) Органот на државната управа надлежен за врше-

ње на работите од областа на уредувањето на просто-

рот ако утврди дека доставената документација е ком-

плетна е должен во рок од 15 работни дена да издаде 

потврда кои работи странското правно лице согласно 

со овој закон може да ги врши во Република Северна 

Македонија, a доколку не е комплетна доставената до-

кументација да му достави известување во рок од 30 

дена истата да ја комплетира. Доколку и по рокот од 30 

дена наведен во известувањето, странското правно ли-

це не ја комплетира документацијата, органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредувањето на просторот нема да издаде 

потврда. 

(6) Потврдата од ставот (5) на овој член се издава 

со рок на важност од две години, а во случаите кога во 

лиценцата, односно дозволата издадена од државата во 

која странското правно лице има седиште е утврден 

рок на важност кој е пократок од две години, рокот на 

важност на потврдата не го надминува рокот на важ-

ност во лиценцата, односно дозволата. 

(7) Странско физичко лице кое има овластување од 

друга држава, може во Република Северна Македонија 

да врши работи на проектирање, ревизија, изведување 

и надзор над изградба на градби, пропишани со овој за-

кон, доколку овластувањето е потврдено од страна на 

Комората на овластени архитекти и овластени инже-

нери. При потврдување на овластувањето се утврдува 

дали овластувањето на странско физичко лице соодвет-

ствува на овластувањата пропишани со овој закон. До-

колку се утврди дека овластувањето соодветствува, Ко-

мората на овластени архитекти и овластени инженери 


