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 С к о п ј е  
 
 
 
 

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни 
материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија, на 
16.03.2012 година расправаше по текстот на Предлог на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за градење, при што се отвори 
конструктивна расправа по предложените измени на Законот, се усвои 
следното  

М и с л е њ е 
 

А. Општи забелешки 
 

1. Да се врати член во Законот како обврска за изготвување на 
идеен проект за добивање одобрение за градење и по негово 
прифаќање од локалната самоуправа да се пристапи кон изготвување на 
сите основни проекти од сите фази. 
- Образложение: Ќе се скрати времето на изработка на основните 
проекти кои од било каква минорна грешка во идејниот проект ќе 
предизвикува преработка на сите основни проекти од сите фази. 
 

2. Во врска со лиценците на компаниите, треба да се направи 
контрола на основот за стекнување лиценци. Предлог е да се укине 
праксата, едно овластување да важи во две фирми и да се користи за 
добивање на лиценци на двете фирми (кога лицето е вработено на по 4 
часа дневно во двете фирми). Предлогот е да се додаде член дека 
лиценца се издава на основа на овластувања на инженери вработени со 
полно работно време можеби е престрог (и на тој начин се анулираат 
комплетно овластувањата на инженерите кои работат во две фирми со 
половина рабтно време) или би требало да се формулира така да 
овластувањето на инженерот со половина работно време во две фирми 
да е валидно само во една од фирмите. Ова би се регулирало преку 
допис од инженерите за тоа каде го дава овластувањето на 
располагање, и поцврста контрола од страна на Министерството за 
транспорт и врски  
 
- Со секој поднесен проект до надлежна институција да се приложи доказ 
дека инвеститорот (носителот на лиценцата) се уште ги има вработено 
лицата со овластување врз основ на кој ја добил лиценцата или да 
приложи доказ дека во меѓувреме има извршено промена на структурата 
на вработените, без да го наруши условот за обезбедување на 
соодветна лиценца.  
- Без докажување на претходното, надлежната институција (локалната 
самоуправа) да нема право да оверува основни или како што се 



предлага идејни проекти кои ќе бидат основ за добивање на одобрение 
за градба. 
 

3. До усвојување на Правилникот за мерките на енергетска 
ефикасност, сите општини и градот Скопје да бидат обврзани да 
субвенционират/намалат единствен процент од надоместокот за 
уредување на градежно земјиште за објекти кај кои со атест ќе биде 
утврдено дека се изведени према елаборатот за градежна физика кој ќе 
биде составен дел од основниот проект со сите фази.  
 

4. Да се внесе член во Законот или во правилник, дека под бруто 
развиена површина се смета основниот проект без димензии на 
термичната фасадна заштита на објектот. 
- Образложение: Ќе се елиминира можноста инвеститорите и 
проектантите да штедат на нето површината на сметка на оптималната 
дебелина на термичката обвивка на објектот, потребна према 
Правилникот по Европските Норми, кој се очекува да се донесе до крај 
на 2012 година. 
 

5. Се предлага во членот 57, кај градбите од втора категорија да 
се направи нова категоризација на објекти до 1000 m2 и над 1000m2, како 
и поедноставување на процесот за добивање на одобрение за градба.   

 
6. Се предлага да се преиспитаат висините на глобите, како на 

физичките лица, така и на правните лица, од причина што со една казна 
може да се блокира или затвори компанија која успешно работи.  
 

А. Конкретни забелешки 
 
 
1. За предложените членови 2, 3, 4, 5 се предлага да се направат 
консултации со Министерството за образование, при што треба да се 
дефинираат односно воедначат звањата на сите дипломирани инженери 
кои се вклучени во дејноста планирање, урбанизам, проектирање и 
градење, што значи и трансформацијата на образовниот систем 
согласно Болоњската Декларација.   
 
2. По предлог измените во членот 29 став (1) во алинеја 5, предлогот 
за додавање на алинеја 6 во членот 36 став 1, предлог измените во 
точка 6 од членот 86, предлогот за додавање на нов член 90-а, како и 
предложениот нов член 156-в, со кои се предлага пропишување на 
обврска за изведувачите на градбите, покрај докази за пропишан 
квалитет на градежните производи да обезбедат и докази за потеклото 
на градежно-техничкиот камен, градежниот песок и чакал кој го користат 
при изгадбата. Согласно предложеното дополнување и измени доколку 
изведувачот не обезбеди соодветни докази, превидени се многу високи 
глоби и мерки на товар на изведувачот. Ваквата определба на 
предлагачот и цел за регулирање на овој проблем сметаме дека е во 
ред, но со голема забелешка дека пропишувањето обврска за 
изведувачите на градбите, покрај докази за пропишан квалитет на 



градежните производи да обезбедат и докази за потеклото на градежно-
техничкиот камен, градежниот песок и чакал, би требало да биде обврска 
на имателите на бетонски бази и каменоломи, а предмет на регулирање 
е Законот за минерални суровини. Со оглед на наведеното нашиот 
предлог е да се преиспитаат овие одредби или да се избришат.  
 
3. По предлог измените и додавањето на членот 39-в, и 38-г, 162 
став 3, кои го регулираат и уредуваат прашањето за одземање на 
лиценци и овластувања кои се издаваат согласно овој закон, ги 
доставуваме следниве забелешки:  
 

- во член 39 г, предвидени се одредби за одземање на 
овластувањата на инженерите за минорен основ (пример не платил 
годишна членарина во Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери), кое треба да биде реулирано во актите на Комората, а не да 
биде вградено како законско решение,  

- во точката 6 од членот 39-в сметаме дека предложениот рок од 5 
години со кој му се забранува вршење на дејноста на одговорното лице 
во правното лице е премногу ригорозна и истата е целосно спротивна на 
законските прописи на Република Македонија кои ја регулираат оваа 
материја, кои го пропишуваат начинот, постапката, процедурата и 
надлежноста кој орган и во каква постапка може да изрече ваков тип на 
мерка за забрана за вршење на дејност. Поради наведеното сметаме 
дека овие членови е потребно да се укинат бидејќи во целост се во 
спротивност со законските прописи на РМ.  
 
4. Во ставот 1 од членот 39-в се пропишува дека лиценца издадена 
согласно одредбите на овој закон се одзема привремено од страна на 
органот надлежен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот доколку се утврди дека престанал да постои некој од условите 
за издавање на лиценца, и/или правното лице не ја исполнило обврската 
за осигурување за одговорност од штета во осигурителна компанија во 
РМ согласно членот 41-а од овој закон, а во исто време со членот 13 од 
Предлог измените на Законот за градење се уредува дека ставот 4 од 
членот 41-а кој го уредуваше истото се брише. Нашиот предлог е оваа 
одредба да се избрише и од ставот 1 од членот 39-в и од став 4 од член 
41-а. 
 
 
 
Подготви: 
Марија Петроска  
 
 
 
 
 
 
 


