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ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА -  ИЗИИС

Врз основа на член 4-а став (6) од Законот за градење (Службен весник на Република 
Македонија бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13 и 
163/13), Институтската управа на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Институтот за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (во натамошниот текст ИЗИИС), 
Скопје, на седницата одржана на ден 27.01.2014 година, го донесе следниот

ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА МИСЛЕЊАТА ЗА 
ПРОЕКТИРАНИОТ И ИЗВЕДЕНИОТ СТЕПЕН НА МЕХАНИЧКА 

ОТПОРНОСТ, СТАБИЛНОСТ И СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА

1. Објекти од високоградба

1.1 Висината на надоместокот за мислењето за проектираниот степен на механичка 
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита (МПС) е функција од еквивалентната 
пресметана површина (EПП)  на објектот. 

Еквивалентна пресметана површина (EПП) на објектот претставува производ од 
вкупната бруто развиена површина (ВБР) на објектот и коефициентите за корекција (ЕПП 
=ВБР*к1*к2*к3)

Вкупна бруто развиена површина (ВБР) претставува збир од бруто развиените 
површини на сите катови (нивоа). За катови (нивоа) кои имаат катна висина поголема од 
4.5 метри, бруто развиента површина за тој кат (ниво) се множи со односот на висината на 
соодветниот кат поделена со 4.5 .

Коефициентите за корекција се утврдуваат според вид и категоризација на градбата 
(к1),   материјалот од кој е изведен основниот конструктивен систем на градбата (к2) и 
сложеноста на основниот конструктивен систем (к3), согласно член 2 став 7 од 163/13:

- Коефициент к1, утврден според вид и категоризација на градбата, односно бараното 
ниво на сеизмичка заштита,  дефинирано во член 4 од Правилникот за изградба на објекти 
од високоградбата во сеизмички подрачја (Сл.весник 31/81):

(а) Вон категорија (згради над 25 ката) - коефициент  2.0
(б) Прва категорија - коефициент  1.5
(в) Втора категорија - коефициент  1.0 
(г) Трета категорија - коефициент  0.8
(д) Четврта категорија - коефициент  (нема потреба од мислење)
- Коефициент  к2, утврден според материјалот од кој е изведен основниот 

конструктивен систем:
(а) Армиран бетон -  коефициент 1.0
(б) Челик - коефициент  1.2
(в) Ѕидарија - коефициент  1.2
(г) Дрво - коефициент  1.0
(д) Мешовит - коефициент  1.2
(ѓ) Префабрикуван и преднапрегнат - коефициент 1.2
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- Коефициент  к3, утврден според сложеност на конструктивниот систем, односно каде 
што се потребни дополнителни контроли и анализи:

(а) Регуларен конструктивен систем и темелење  -  коефициент 1.0
(б) Нерегуларност во конструктивен систем или во темелење - коефициент  1.2
(в) Нерегуларност и во конструктивен систем и во темелење  - коефициент  1.3

Висината на надоместокот за мислењето за проектираниот степен (МПС) се пресметува по 
следната табела:

1.2 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита во текот на изградбата (МИС1), се пресметува на истиот 
начин даден во  1.1, со тоа што крајната вредност се намалува за 55%. 

1.3 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита по изградба на целиот конструктивен систем  (МИС2), се 
пресметува на истиот начин даден во 1.1, со тоа што крајната вредност се намалува за 
40%.

1.4 Mислењата за објекти со социјални  станови се издаваат  без надомест.
 

2. Инженерски објекти

2.1 Висината на надоместокот за мислењето за проектираниот степен на механичка 
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита (МПС) е функција од параметри 
карактеристични за соодветниот објект (должина L и висина H). 

Вкупната пресметана цена (ЦП) претставува  производ од дефинираната основна цена 
(ЦО) и соодветни коефициенти кои зависат од категоризација на објектот (к1), 
материјалот од кој е изведен основниот конструктивен систем на објектот (к2), како и од 
коефициент  кој е утврден  според сложеноста на конструктивниот систем (к3). 
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ЦП=ЦО*к1*к2*к3

Поради разновидноста на инженерските објекти дефинирани се основни цени (ЦО) за 
следните објекти:

- Пропусти
- Натпатници и потпатници
- Мостови и вијадукти
- Тунели
- Индустриски оџаци
- Разладни кули
-  Потпорни ѕидови
- Далноводи
- Други 
Коефициентите за корекција (к1, к2, к3) се утврдуваат според вид и категоризација на 

градбата,  материјалот од кој е изведен основниот конструктивен систем на градбата и 
сложеноста на основниот конструктивен систем:

- Коефициент  к1, утврден според вид и категоризација на градбата според член 57 од 
Законот за градење (Сл.весник на РМ 79/13):

(а) Прва категорија - коефициент  1.2
(б) Втора категорија - коефициент  1.0
- Коефициент  к2, утврден според материјалот од кој е изведен основниот 

конструктивен систем:
(а) Армир-бетон -  коефициент 1.0
(б) Челик - коефициент  1.2
(в) Ѕидарија - коефициент  1.2
(г) Дрво - коефициент  1.2
(д) Мешовити - коефициент  1.2
(ѓ) Префабрикуван и преднапрегнат - коефициент 1.2
- Коефициент  к3, утврден  според сложеност на конструктивниот систем, односно каде 

што се потребни дополнителни контроли и анализи:
(а) Регуларен конструктвен систем и темелење  -  коефициент 1.0
(б) Сложен конструктивен систем или сложен тип за темелење - коефициент  1.2
(в) Сложен конструктивен систем и сложен тип за темелење - коефициент  1.3
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2.1.9 ДРУГИ (инженерски објекти кои не се поединечно опфатени со овој ценовник)
За сите типови на инженерски објекти кои не се поединечно опфатени со овој ценовник 

(сите типови на брани, хидроцентрали, нуклеарни централи, термоцентрали и други), 
цената за мислењето за проектиран и изведен степен на механичка отпорност, стабилност 
и сеизмичка заштита изнесува 5% од цената за проектирање за конкретниот објект. 

2.2 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита  во текот на изградбата (МИС1), за  објекти дефинирани 
од 2.1.1 до 2.1.7 се пресметува на истиот начин даден во 2.1.1 до 2.1.7 соодветно, со тоа 
што крајната вредност се намалува за 60%. 

2.3 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита  по изградба на целиот конструктивен систем (МИС2), за  
објекти дефинирани од 2.1.1 до 2.1.7 се пресметува на истиот начин даден во 2.1.1 до 2.1.7 
соодветно, со тоа што крајната вредност се намалува за 60%. 

2.4 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита  во текот на изградбата (МИС1), за  објекти дефинирани 
во 2.1.8  и 2.1.9 се пресметува на истиот начин даден во 2.1.8 и 2.1.9,  со тоа што крајната 
вредност се зголемува за 20%. 

2.5 Висината на надоместокот за мислењето за изведен степен на механичка отпорност, 
стабилност и сеизмичка заштита  по изградба на целиот конструктивен систем (МИС2), за  
објекти дефинирани во 2.1.8 и 2.1.9 се пресметува на истиот начин даден во 2.1.8 и 2.1.9,  
со тоа што крајната вредност се зголемува за 20%. 

3. Влегување во сила

Овој ценовник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на 
Република Македонија.

Бр. 03-184/2
   УКИМ – Институт за земјотресно инженерство 
                    и инженерска сеизмологија

5 февруари 2014 година                      Директор,
Скопје                                    проф. д-р Михаил Гаревски, с.р.


