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До Државната комисија за спречување на корупцијата e доставeно  писмено  - Барање 

на мислење по однос на прашање на квалитет на издадена потврда изградба на објект во 
услови кога изведувачот на градбата и надзорот над градбата се правни лица основани од ист 
основач. По однос на предметното барање Државната комисија за спречување на корупцијата 
согласно со одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 12/2019 од 19 јануари 2019 година), го издава 
следново: 
 
 

М И С Л Е Њ Е 
 

Согласно одредбите на Законот за градење („Службен весник на Република 
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, 
29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), со членовите 25, 26 и 27, изведувач е правно лице 
кое ја изведува, односно гради градба или дел од градбата, врз основа на договор за градење 
склучен со инвеститорот, кое е регистрирано во Централниот регистар за изведување на 
градежни и/или градежно- занаетчиски работи за што поседува соодветни лиценци.    
  

Со одредбите на членовите 33 и 34 од истиот закон, надзор на изградба врши надзорен 
инженер - физичко лице со овластување А и/или овластување Б за надзорен инженер. 
Надзорниот инженер ги врши работите на надзор во правно лице регистрирано во 
Централниот регистар за вршење на соодветна дејност и кое поседува лиценца за надзор. 
Членот 33 од Законот за градење предвидува дека надзорен инженер не може да биде лице 
вработено во правното лице изведувач на градбата на која се врши надзор, во спротивно 
истото е основ за трајно одземање на овластувањето за надзорен инженер. Меѓутоа, законот 
не предвидел забрана за надзор во услови кога правните лица изведувач на градба и надзор 
над изградба се посебни правни лица основани од исто правно или физичко лице. 
 

Согласно Законот за јавни набавки, постапка за доделување на договор за јавна 
набавка е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или 
дејство е купување или стекнување на стоки, услуги или работи. Од аспект на природата на 
набавките, доделување на договор за јавна набавка за изградба или реконструкција на објект 
е доделување на договор за јавна набавка за работи, а избор на надзор над изградбата е 
доделување на договор за јавна набавка за услуги, за кои договорниот орган е должен да 
спроведе соодветна псотапка.  

 
Со Законот за градење  и Законот за јавни набавки, не е регулирана состојбата  на 

постоење на судир на интереси во услови кога носителот на набавката за изведување на 
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градежни работи и  вршителот на услуги за надзор над изведбата се основани од исто правно 
или физичко лице.  
Наведената ситуација, создава ризик од нецелосно и непрофесионално извршување на  
работите од страна на надзорот, поради што постои можност од неквалитетна изведба на 
објектот што од своја страна повлекува ненаменско и неекономично користење на средствата 
што би се потрошиле за изградбата и извршениот надзор. 
 

Согласно членовите 3 и 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси, секој е должен во вршењето на функциите, јавните овластувања и службената 
должност да постапува во согласност со Уставот и законите, совесно, стручно, одговорно и 
чесно.  
Поради горе наведеното, Државната комисија за спречување на корупција смета дека 
одговорното лице е должно совесно и одговорно да носи одлуки и решенија со кои ќе 
обезбеди ефикасно и економично користење на средствата со кои располага институцијата. 
 
 
Со почит, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
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Претседател, 
Билјана Ивановска 


