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ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02

 

 

 
 Закон 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, 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, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија„ бр. 244/19) 
 

Општи подтоци 

Датум на инспекциски надзор

Име и презима на инспектор

Вид на инспекција

Предмет на инспекциски надзор

Субјект (инвеститор) на надзор

Седиште/живеалиште на субјектот на 
надзор

Одговорно лице

Телефон

E 

Лице за контакт за прашања поврзани со 
вршење на инспекциски надзор.

 
 Обврски на субјектот (инвеститор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење

Законска обврска 
Дали поседува правосилно Одобрение за 
градење/Решение за изведување 

Дали поседува друг акт за одобрување за 
градење 
Дали го има писмено пријавено 
започнувањето на изградба на градбата
(чл. 67 ст. 1) 
Дали има определено лиценциран 
управител на градба (чл. 14 ст. 2) 

 
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -903, факс: 02/3062-925 
www.karpos.gov.mk;  

ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 
(согласно член 70 од ЗИН) 

Област - градежништво 

Закон за градење („Службен весник на Република Македонија„ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
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, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република 

инспекциски надзор 

Име и презима на инспектор 

Вид на инспекција 

Предмет на инспекциски надзор 

Субјект (инвеститор) на надзор 

Седиште/живеалиште на субјектот на 
надзор 

ЕМБС 

Одговорно лице 

Телефон 

E - mail 

поврзани со 
вршење на инспекциски надзор. 

Обврски на субјектот (инвеститор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење
Усогласеност Забелешка

Дали поседува правосилно Одобрение за 
         да          не 

Дали поседува друг акт за одобрување за 
         да          не 

започнувањето на изградба на градбата          да          не 
Известување бр.  
 

         да          не Име и презиме: 
Контакт тел: 

 

Закон за градење („Службен весник на Република Македонија„ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
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, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обврски на субјектот (инвеститор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење 
Забелешка 

 

 



 

Дали превзема мерки за обезбедување 
(член 82 и член 83) 

         да          не 
 

Дали има обезбедено обележување на 
проектирана градба на терен (чл. 82) 

         да          не 
 

 
 Обврски на субјектот (изведувач) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење 

Законска обврска Усогласеност Забелешка 
Дали поседува соодветна лиценца за 
изведувач (чл. 26 ст. 1) 

         да          не 
 

Дали има обезбедено доказ за пропишан 
квалитет за вградените градежни производи 
(чл. 29 ст. 4) 

         да          не 
Документ при увид 

Дали превзема мерки за заштита и 
сигурност (член 29 ст. 1 ал. 5) 

       да          не 
 

Дали има определено инженер за изведба на 
градилиште (чл. 30) 

         да          не Решение за определување на инженер за 
изведба  бр. _____________ 

Дали го има заградено и заштитено 
градилиштето (чл. 83, ст. 1 и ст. 2) 

         да          не  

Дали има поставено информативна табла на 
градилиштето (чл. 83. Ст. 3) 

         да          не  

Дали води градежна книга 
 (чл. 29, ст.1 ал. 3) 

         да          не Документ при увид 

Дали води градежен дневник 
(чл. 29, ст.1 ал. 3) 

         да          не Документ при увид 

Дали има обезбедено доказ за потеклото на 
градежно-техничкиот камен, градежниот 
песок и чакал (чл. 29, ст. 1 ал. 6) 

         да          не  

Дали поседува осигурување за 
одговорност за штета (чл. 41-а, ст. 2) 

         да          не  

 
 Обврски на субјектот (надзор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење 

Законска обврска Усогласеност Забелешка 
Дали поседува соодветна лиценца за надзор 
(чл. 34 ст. 1) 

        да          не  

Дали има определено надзорен инженер со 
овластување 

         да            не  

Дали составува писмен извештај за 
извршената проверка за секоја фаза во текот 
на градењето на градбата (чл. 36, ст. 3) 

      да             не 
 

Дали поседува осигурување за 
одговорност за штета (чл. 41-а, ст. 2) 

         да            не  

 
 
 
 
 
 
 
 

Доставено од страна на 
лиценциран градежен инспектор 

Душко Андонов, дги. 
 

___________________________________ 

За точноста на оваа листа на проверка потврдуваат : 
 
Инвеститор                                               _________________________ 
Изведувач (инженер за изведба)   _________________________ 
Надзор (надзорен инженер)              _________________________ 
 




