
 
 

Информација  
од седницата на 

Здружението на градежништвото, индустријата  
на градежни материјали неметалите одржана на 7.02.2017 година  

 
 

 
 
На барање на повеќе градежни компании, на седницата се расправаше беше 

поставена следната точка на дневен ред:  

-  Размена на информации и мислења околу практичната примена на Законот 
за нотаријат и Законот за извршување, кои започнаа да се применуваат од 
01.01.2017 година 

o Информирање за преземените активности за Законот за нотаријат и 
Законот за извршување од страна на Стопанската комора на 
Македонија;  

o Дискусија за ефектите од примената на законите врз работењето на 
компаниите;   

o Предлози за изменување и дополнување на Законот за нотаријат и 
Законот за извршување  иницијативи  

 

На почетокот м-р Татјана Штерјова ги презентирање активностите што 

Комората ги има преземено во врска со овие два закона и тоа почнувајќи од 2015 

година па, до крај на 2016 година.  

Во обемната дискусија беше истакнато дека во овој месец од примената на 

законите, и покрај намалениот обем на активности во зимскиот период, фирмите 

веќе се соочуваат со проблеми и тоа:  

- Во компаниите често се поставува прашањето околу зачувувањето на 
деловната тајна на компанијата, бидејќи вработените во правната служба 
во компании најчесто се лица од доверба, а посебно е и карактеристично кај 
компаниите со странски капитал.  
Ангажирање на адвокат, може да ја доведе во прашање довербата и 
лојалноста на правниците во компаниите, а од друга страна, ако се има во 
предвид дека целата подготовка на акти, договори ќе ја завршат 
правниците во компаниите, адвокатите ќе бидат само условно кажано 
„курири“. 

- Се потенцираше дека правниците во компаниите кои имаат положено дури 
и правосуден испит, се чувствуваат дискриминирани во однос на 
адвокатите, од причина што го имаат изминато истиот пат на едукација, 
полагање на испити на факултет и правосуден, а  надградбата е уште 
поголема со стекнување искуство во самото работење во компаниите.   

- Потенцирана беше уште една дискриминација во однос на правниците од 
банките, кои можат самостојно да ги преземаат сите дејствија во однос на 
заверувањето на договори, изготвување на предлози за издавање на 
платен налог и барања за извршување,  додека кога станува збор за 
правниците во компаниите, истите овие акти иако ќе бидат непосредно 
изготвени од нив, ќе мора да имаат адвокатски печат и потпис.   



- Фирмите сами треба да одлучуваат дали и кога ќе ангажираат адвокати, од 
причина што тие сами одговараат за своите последици; 

- Со измените на тарифата за адвокатски услуги, кои беа усвоени минатата 
недела, компаниите изнесоа мислење дека нема да има намалување на 
трошоците; 

- Се постави и прашањето околу неможноста за наплата на побарувањата 
спрема јавните претпријатија и единиците на локалната самоуправа по 
присилен пат (пр. Македонија пат), каде и по извршни решенија, не можат 
да се наплатат средствата и по повеќе години (пр. од Општина Ресен се 
чека 8 години, од општина Карпош, после 8 години некако, постепено, се 
успеало да се наплати основниот долг, а  каматите се отпишани и други).  

- Се предложи да се разгледа можноста за учество во подготовка на текст за  
Законот за јавни набавки, кој е во процедура, при што ќе се бара да се воведе 
член каде ЕЛС и ЈП да не можат да распишат нов тендер, доколку не се 
реализирани средствата од претходниот тендер, односно дека нема да смее 
договорниот орган да распише нов тендер за истиот предмет на набавка, 
доколку не му се расчистени обврските по претходен тендер кој бил распишан 
за ист предмет на набавка – и на тој начин, да се блокираат институциите да не 
можат да преземаат нови обврски, додека не ги расчистат обврските по старите 
– а со тоа самите да внимаваат да ги исплаќаат редовно обврските спрема 
економските оператори што ги ангажирале.   

- И други прашања поврзани со тековното работење на компаниите поврзани 
со други законски решенија (пр. Закон за градење, Закон за едно шалтерски 
систем и слично),  
 

На седницата се донесоа следните 

Предлог - Заклучоци 

1. Комората поагресивно да настапи околу Законот за нотаријат и Законот за 
извршување и тоа:  
Прво, да се поднесе и од страна на Комората иницијатива до Уставен суд во 
која ќе се бара преиспитување на одредбите; 
Второ, со оглед дека неофицијално поднесени се повеќе од триесет 
иницијативи веќе по овие закони до уставен, да се одржи прес-конференција 
(уште еднаш), со која неформално би се направил притисок до уставен побрзо 
да ги земе во одлучување иницијативите по овие закони – а главната 
аргументација би била дека во периодот откога започна примената на овие 
закони компаниите се соочуваат со повеќе проблеми, вклучително и зголемени 
трошоци во нивното работење и дека негативни се искуствата од првичниот 
период на примената на овие закони. Беше даден и предлог пресот да се 
одржи заеднички и со ОРМ (а и други можни организации кои би застанале зад 
истите барања и предлози). 

2. Во рамките на Здружението да се формира Правна комисија, каде ќе се 
иницираат предлози за изменување и дополнување на повеќе закони (Закон за 
градење, Закон за Јавни набавки, Закон за едношалтерски систем и други).  

 

 

 

 


