
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

Врз основа на член (22) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09), 
министерот за транспорт и врски донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА СОДРЖИНАТА И ОБЕМОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТОТ И 

НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКАТА НА РЕВИДИРАНИОТ ПРОЕКТ ОД СТРАНА НА 
РЕВИДЕНТОТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и обемот на вршењето на ревизија на проектот и начинот на 
заверката на ревидираниот проект од страна на ревидентот. 

Член 2 

Ревизија се врши на проект кој според намената може да ги содржи проектите од различни стручни области: 
1) архитектонски проект;  
2) градежен проект (статика со сеизмика);  
3) електротехнички проект;  
4) сообраќаен проект;  
5) термотехнички проект и  
6) други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата. 

Ревизијата од став 1 на овој член може да врши овластен ревидент од соодветната стручна област, односно стручна 
насока, кој ги исполнува условите пропишани со закон. 

Член 3 

Со ревизијата на проектот се контролира неговата содржина, техничка исправност, квалитетот, како и 
усогласеноста на проектот со одредбите од Законот за градење, стандардите и нормативите за проектирање, 
другите важечки законски, подзаконски и технички прописи за градење во соодветната област и усогласеноста со 
издаденото решение за локациски услови за градење на градбата. 

Ревизијата се врши на оформена, спакувана и заверена проектна документација. 

Член 4 

Со ревизијата ревидентот врши преглед на проектот, ги евидентира забелешките, за што составува извештај во 
писмена форма и врши заверка на проектот. 

Член 5 

Врз основа на извршената ревизија, евидентираните забелешки ревидентот му ги предава на инвеститорот и на 
проектантот во писмена форма, по кои проектантот треба да постапи или да даде прифатливо образложение. 

По постапувањето или даденото образложение по забелешките на ревидентот, корегираниот проект, во завршна 
форма, спакуван и заверен, му се доставува на ревидентот на повторна контрола. Врз основа на прегледот на 
корегираниот проект ревидентот составува писмен извештај од извршената ревизија и врши заверка на 
ревидираниот проект. 

Доколку не се дадени забелешки на проектот, ревидентот веднаш составува писмен извештај од извршената 
ревизија и го заверува ревидираниот проект. 

Член 6 

Извештајот од извршената ревизија на проектот содржи:  
1. насловна страница, со назив на градбата, назив на изготвувачот на проектот, архивски број и датум;  
2. предмет на ревизијата и категоријата на градбата согласно Законот за градење;  
3. податоци за правното лице во кое е вработен ревидентот;  



4. решение од правното лице за определување на ревидент со име, презиме и стручно звање на ревидентот; 
5. копија од овластувањето на ревидентот;  
6. податоци за инвеститорот - назив и седиште, доколку инвеститорот е правно лице, односно име, презиме и 
адреса, доколку инвеститорот е физичко лице;  
7. податоци за правното лице во кое е изработен проектот, како и називот на проектната организација и име и 
презиме на главниот проектант и изработувачот на проектот (доколку не се работи за исто лице);  
8. податоци за проектната документација која е предмет на ревизија;  
9. евидентирање на прописите кои се применети во вршењето на ревизијата;  
10. извештај со евидентираните забелешки, мислења и коментари на ревидентот;  
11. заклучок на ревидентот и  
12. потпис на ревидентот со печат и потпис на овластеното правно лице. 

Член 7 

Извештајот од член 6 на овој правилник содржи заклучок од извршената ревизија со кој се констатира дека 
проектот е усогласен со одредбите од Законот за градење, стандардите и нормативите за проектирање и другите 
важечки технички прописи за градење во соодветната област и може да биде прифатен за реализација, односно 
дека проектот не е усогласен со одредбите од Законот за градење, стандардите и нормативите за проектирање и 
другите важечки технички прописи за градење во соодветната област и не може да биде прифатен за реализација. 

Ревидентот врши заверка на проектот доколку со извештајот е констатиран заклучок дека проектот е усогласен 
со одредбите од Законот за градење, стандардите и нормативите за проектирање и другите важечки технички 
прописи за градење во соодветната област и дека истиот може да се прифати за реализација. 

Член 8 

Ревидираниот проект се заверува на начин што на насловната страна на спакуваниот и заверен проект се става 
печатот на овластен ревидент со потпис на ревидентот, како и печат и штембил на бирото или проектанското 
друштво каде се врши ревизијата. Потоа, на секоја страна од ревидираниот проект ревидентот го става својот 
печат на овластен ревидент. 

Член 9 

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и обемот на 
вршењето на ревизија на проектот, начинот на заверката на ревидираниот проект од страна на ревидентот и 
начинот на пресметување на надоместокот за извршената ревизија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 131/08). 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
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17 декември 2009 година  Министер, 

Скопје  Миле Јанакиески , с.р. 

 


