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И З В Е Ш Т А Ј 
за работењето на Здружението на градежништвото, 

индустријата на градежни материјали и неметали за 2015 година 
 

 
Активностите на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни 

материјали и неметалите, во измината 2015 година се одвиваа на седници на 
Здружението, седници Управниот одбор, на групации, како и на голем број работни 
состаноци и средби, кои беа во согласност со програмите за работа на Стопанската 
коморана Македонија и на Здружението, како и актуелните проблеми со кои се 
соочуваа компаниите во тековното работење.  

 
Во 2015 година во Стопанската комора на Македонија се организираат избори, 

како на претставници во Собранието на Комората, така и во самото Здружение за 
градежништво, индустрија на градежни материјали и неметали, при што беа избрани 
нови членови на  Управниот одбор, кој е составен од 19 членови, во кои се вбројуваат 
претседателот на Здружението и двајцата  заменици на претседателот.   

 
Во 2015 година одржани се 6 (шест) седници на Здружението и повеќе седници 

на групации и работни состаноци.  
 
Покарактеристични активности на Здружението: 
 
1. На 7.4.2015 година беше потпишана Спогодба за соработка на здруженијата 

за градежништво од коморите на Стопанска комора на Хрватска, 
Надворешно трговска комора на Босна и Херцеговина, Стопанска комора на 
Федерација на Босна и Херцеговина, Стопанска комора на Република 
Српска, Стопанска комора на Србија, Стопанска комора на Македонија како 
и повеќе фирми од земјата и од Регионот;   

2. На 11.6.2015 година разгледуван е „Освртот за станбената изградба во 
Република Македонија и предлог за продолжување на важноста на стапката 
на ДДВ кај новоизградените станови“ и доставено Барање, при што е 
пролонгирана примената на повластената стапка од 5% кај становите до 
декември 2018 година; 

3. На 6.10.2015 и на 20.10.2015 година, на работната средба со претставници 
на Комората на овластени архитекти и овластени инженери градежниците ја 
поддржаа иницијативата за имплементирање на Еврокодовите , како 
неопходна активност, чија реализација Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери на РМ треба да ја продолжи и да ја поттикнува и во 
наредниот период.  

4. Организиран е семинар на тема: „Што уредува новиот Закон за градежни 
производи“, со цел да се осознае до каде се сознанијата за самиот Закон, но 
и потребата од донесување на дополнителните подзаконски акти и нивна 
имплементација; 

5. Здружението во рамките за заедничките активности на Дирекцијата на 
здруженијата според дејноста во Комората учествуваше со свои предлози 
на голем број забелешки по закони (кои се дадени во прилог).    
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ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА  

на Здружението на градежништвото, индустријата  
на градежни материјали и неметали  

 
Активностите во Здружението за градежништво, градежна индустрија и 

неметалите за 2016година, ќе бидат насочени кон континуирано следење на тековните 
движења во ангажираноста на градежната оператива и производството, извозот, 
инвестициите, со посебен акцент на заложбите за зголемување на производството и 
извозотна производи со повисока додадена вредност. Исто така, во наредниот ќе се 
изработуваат и периодични анализи за тековните движења во градежништвото и 
индустријата на градежни материјали, рударството и неметални минерални суровини 
со предлог-мерки.  

 
Активностите ќе бидат насочени и кон организирање на расправи, советувања и 

трибини на следните теми: 
 
1. Расправа на тема: „Каменоломите – (варовници) искористеност, законска 

регулатива, има ли потреба од нови концесии“ 
2. Расправа за имплементација на законската регулатива во градежништвото 

односно усогласување на условите во тендерите со постојната законска 
регулатива; 

3. Расправа по однос на условите од јавните набавки - начин на пропишување 
на условите, суштина, како и воведување на градежни нормативи кои треба 
да се задоволат при учество во тендерите се со цел подобрување на 
квалитетот и намалување на нелојална конкуренција 

4. Градежни узанси – суштина, значење и можности за имплементација на 
истите како дел од законската регулатива 

5. Активности околу имплементација на еврокодовите при проектирањето и 
градењето во градежништвото 

6. Имплемeнтација на законската регулатива за минералите суровини, со 
посебна анализа за подобрување односно олеснување на процедурите за 
добивање на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација 
на минералните суровини, како и висината на концесискиот надоместок; 

7. Расправа и иницијатива за заокружување на законската регулатива односно 
донесување на подзаконски акти за Законот за градежни материјали  

8. Расправа на тема: „За успешна имплементација на стандардите, потребна е 
организирана, синхронизирана, стручна и сеопфатна акција на сите 
инволвирани страни“.   

9. Организирање на семинари за имплементација на законската регулатива и 
подзаконските акти кај минералните суровини; 

10. Расправа за безбедност и здравје при работа при експлоатација на 

неметаличните минерални суровини и работа во градежништвото. 

11. FIDIC договори – суштина и придобивки од имплементација на Fidic 
условите, како и потреба од прилагодување и изменување, односно 
усогласување, на нашата законска регулатива со Fidic договорните 
условите како предуслов за воведување на истите во нашата држава 

 

 
 

Скопје, Март 2016 година 

 


