
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПДИШНА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА ЗА 2016 ГПДИНА НА 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТПРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВП И УРБАНИЗАМ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз пснпва на шлен  15  став 1 пд Закпнпт  за  инспекциски надзпр  („Службен Весник на 

Република Македпнија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15) и Правилникпт за фпрмата 

и спдржината на гпдищната прпграма за рабпта на инспекциските служби („Службен Весник на 

Република Македпнија“ бр. 44/15) Директпрпт на  Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и 

урбанизам на Република Македпнија ппднесува предлпг прпграма  за 2016 гпдина за рабптата на 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија на 

разгледуваое и дпбиваое на спгласнпст пд Председателпт на Инспекцискипт спвет. 
 

 



ГПДИШНА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА ЗА 2016 ГПДИНА  

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТПРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВП И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 

Ппшта одредба 

Вп пваа гпдищна прпграма се прпектите шија реализација е предвидена вп перипд пд 

пвие 12 месеци ппделена на 4 (шетри) квартали. Сп изгптвуваое на гпдищната прпграма за рабпта 

на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија за 2016 

гпдина, вп кпја сакаме вп кпнкретна смисла да Ви ги претставиме прпектите, активнпстите, 

кпнтрплите истп така и рпкпвите вп кпј се пбврзуваме да ги реализираме планираните 

активнпсти. 

Гпдищната прпграма ја преставува нащата визија за наредната календарска гпдина. Вп 

неа се спдржани активнпстите и задашите щтп ги ппставивме пред себе спгласнп шлен 15 пд Закпн 

за испекциски надзпр. 

Дел пд задашите и активнпстите се прпдплжение или финализација на прпектите кпи ги 

заппшнавме а кпи ппради слпженпста и времетраеоетп не мпже да се кпмплетираат вп една 

календарска гпдина. Останатите активнпсти кпи ќе бидат заппшнати преставуваат нпви прпекти на 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија шиа цел е 

успгласуваое на наципналнптп закпнпдпвствп пд пбласта на градежнищтвптп и урбанизмпт сп 

еврппскптп закпнпдавствп какп и ппдпбруваое на квалитетпт на услугите кпи Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија им ги пбезбедува на 

граданите. 

 

 

 

I. ВПВЕД 

(1) Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија  какп 

прган вп спстав на Министерствп за трансппрт и врски,  спгласнп  измените и дппплнуваоа на 

Закпнпт за инспекциски надзпр („Службен весник на Република Македпнија бр.50/10, 

157/11,147/13, 41/14 33/15) се стекна сп свпјствп на правнп лице, сп сппствена бучетска сметка 

какп бучетски кприсник пд прва линија, сампстпјнп спрпведува ппстапки за врабптуваое спгласнп 

сп закпн и пдлушува сп правата и пбврските пд рабптен пднпс, щтп знаши прпщируваое на 

надлежнпста и згплемуваое на пдгпвпрнпста вп функција на пстваруваое на стратещките 

припритети и припритетните цели на Владата на Република Македпнија. 

(2)  Сп Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам ракпвпди Директпр кпј гп 

назнашува Владата на Република Македпнија. Сп рабптата на сектпрпт вп Државнипт инспектпрат 
за градежнищтвп и урбанизам, ракпвпди ракпвпдител на сектпр, а вп негпвп птсуствп гп заменува 

ппмпщникпт ракпвпдител на сектпр. Сп пдделенијата ракпвпдат ракпвпдителите на 

пдделенијата, а вп нивнп птсуствп ги заменува еден пд струшните државни службеници сп 

највиспкп зваое вп пдделениетп, кпј ќе гп ппредели ракпвпдителпт на сектпрпт. 
(3) Брпјпт на врабптените вп ДИГУ вп 2015 гпдина изнесуваще 24 врабптени (сите сп статус на 

државни службеници, пд кпи 2 на прпбна рабпта). Вп Правилникпт за систематизација на 

рабптните места вп Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република 

Македпнија бр.01-710/1 пд 21.07.2015 гпдина и Правилник за измена на Правилникпт за 

систематизација на рабптните места вп Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на 

Република Македпнија бр.09-796/1 пд 24.08.2015 гпдина, утврдени и ппищани се вкупнп 38 



рабптни места, пд кпи пппплнети се 25 и се расппредени пп прганизаципни единици, щтп знаши 

дека прпцентпт на пппплнетпст изнесува (65,78) %. 

 

 

II. ИНСТИТУЦИПНАЛНИ НАДЛЕЖНПСТИ 

 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија врщи 

инспекциски надзпр на теритпријата на Република Македпнија и тпа директна надлежнпст за 

пбјекти пд прва категприја и кпнтрпла на пвластени инспектпри  вп Единиците на лпкална 

сампуправа (кпи се надлежни за пбјекти пд втпра категприја), кпи инспекциски надзпр се 

спрпведува спгласнп: 

• Закпн за градеое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 

54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 115/14, 

149/14, 187/14. 44/15 и 129/15); 

• Закпн за прпстпрнп и урбанистишкп планираое („Службен весник на Република Македпнија“ 
бр.199/14 и 44/15); 

• Закпн за инспекциски надзпр („Службен весник на Република Македпнија бр.50/10, 157/11,147/13, 

41/14 и 33/15); 

• Закпн за ппщта управна ппстапка („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 35/05, 110/08 и 

51/11); 

• Закпн за ппстапуваое пп претставки и предлпзи („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 

82/08, 13/13 и 156/15). 

 

 

III. МИСИЈА 

 

Мисијата на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република 

Македпнија, спгласнп надлежнпстите утврдени сп закпн какп  пснпвна цел и припритети на кпи е 

скпнцентриран се: пснпвните бараоа за градбата, зависнп пд намената, а предвиденп сп 

параметрите пд планската дпкументација сп цел градбите да бидат изведени и прпектирани сп 

виспк квалитет пднпснп сп механишка птппрнпст, стабилнпст и сеизмишка защтита сп раципналнп 

уредуваое и кпристеое на прпстпрпт за ппдпбри услпви вп спгласнпст сп екплпщките стандарди 

какп и за хуманп живееое и рабпта на граданите.  

Дпследнп спрпведуваое на Закпн за градеое, Закпн за прпстпрнп и урбанистишкo 

планираое и Закпн за инспекциски надзпр какп и успгласуваое на закпнпдавствптп, спгласнп сп 

правптп на Еврппската унија и медунарпдните стандарди и принципи. 

 

IV.  ВИЗИЈА 

 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија какп 

прган на државната управа надлежен за врщеое на инспекциски надзпр над спрпведуваое на 

прпписите пд пбласта за кпја е надлежен (Закпн за градеое, Закпн за прпстпрнп и урбанистишкп 

планираое и Закпн за инспекциски надзпр), сервиснп приентиран цели да стане виспкп 

квалитетна институција, кпја сп свпјата рабпта ќе придпнесе вп засилуваое на инспекцискипт 
надзпр преку засилени надзпри и ефикаснп спрпведуваое на закпните за кпи е надлежен, сп 

капацитет за следеое на нашелптп на Еврппскипт прпстпр и ефективнп трансппнираое на 

закпнпдавствптп на Еврппската унија.  



Вп перипдпт кпј е предмет на планираое вп рамките на свпите надлежнпсти ќе рабпти за 

пстваруваое на визијата. 

 

 

 

 

V. ВРЕДНПСТИ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА 

 

(1)  Вп нашинпт на ракпвпдеое и управуваое сп рабптата, Државнипт инспектпрат за 

градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија се базира на принципите на закпнитпст, 
екпнпмишнпст и ефикаснпст при щтп вп целпст ппстапува пп пдредбите пд релевантаната 

закпнска регулатива. 

(2)  Инспектприте вп врщеое на инспекцискипт надзпр се придржуваат дп следните 

вреднпсти на инспекциската служба: 

• примената на нашелптп на закпнитпст на ппстапката; 

• защтита на јавнипт интерес; 

• ппшитуваое на нашелптп на еднаквпст, непристраснпст и пбјективнпст; 

• примена на нашелптп на материјална вистина; 

• примена на нашелптп на спслущуваое на субјектите на надзпрпт; 

• примена на нашелптп на сампстпјнпст; 

• примена на нашелптп на јавнпст; 

• примена на нашелптп на прпппрципналнпст; 

• примена на нашелптп на превенција; 

• примена на нашелптп на субсидијарнпст. 

(3)     Инспектприте вп Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Ребуплика 

Македпнија вп врщеоетп на инспекцискипт надзпр се дплжни  рабптите да ги врщат спвеснп, 

струшнп, ефикаснп, уреднп, навременп и непристраснп. 

 

 

VI. ППЈДПВНИ ПСНПВИ ЗА ППДГПТПВКА НА ПРПГРАМАТА 

 

(1)         Ппјдпвни пснпви за ппдгптпвка на Прпграмата:  

• Закпн за градеое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 

36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 

27/14,28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14. 44/15 и 129/15); 

• Закпн за прпстпрнп и урбанистишкп планираое („Службен весник на Република 

Македпнија“ бр.199/14 и 44/15); 

• Закпн за инспекциски надзпр („Службен весник на Република Македпнија бр.50/10, 

157/11,147/13, 41/14 и 33/15); 

• Закпн за ппщта управна ппстапка („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 35/05, 

110/08 и 51/11); 

•  Закпн за ппстапуваое пп претставки и предлпзи („Службен весник на Република 



Македпнија“ бр. 82/08, 13/13 и 156/15). 

 

 

VII. ЦЕЛИ КПИ ТРЕБА ДА СЕ ПСТВАРАТ СП ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗПР 

 

Цели кпи треба да се пстварат сп инспекциски надзпр се : 

(1) Кпнтрплирана градежна експанзија; 

• згплемуваое на степенпт на едукација на инвеститприте за 10%; 

• намалуваое на бесправнп изградените пбјекти за 15%; 

• згплемен надзпр над рабптата на пвластенипт градежен инспектпр за 10%; 

• намалуваое на брпјпт на ппдесени претставки за 15%. 

(2) Згплемена кпнтрпла над урбанистишкп планска дпкументација спгласнп шлен 7 став (2) пд 

закпнпт и тпа вп зависнпст  пд видпт на градбата кпја е предмет на планираое, се кпнтрплираат  
следните видпви на урбанистишкп планска дпкументација и тпа: 

• лпкална урбанистишкп - планска дпкументација; 

• државна урбанистишкп - планска дпкументација; 

• урбанистишкп - планска дпкументација за туристишкп развпјна зпна; 

• урбанистишкп - планска дпкументација за автппат;  
• урбанистишкп - планска дпкументација за градби пд ппсебен интерес и  

• инспекциски надзпр врз урбанистишкп – прпектна дпкументација. 

Кпнтрпла спгласнп шлен 88 став (2) пд Закпн за прпстпрнп и урбанистишкп планираое, врз 
субјектпт - прганпт кпј ја пдпбрил урбанистишкп – планската дпкументација пднпснп урбанистишкп 

– прпектната дпкументација. 

 (3) Зајакнуваое на капацитетите на врабптените; 

• згплемена ппсета на специјализирани пбуки за 30% сп цел за струшнп псппспбуваое и 

успврщуваое  на дпсегащните државни службеници,  се сп цел за ппдпбруваое на 

квалитетпт на рабптата на Инспектпратпт.  
 

 

VIII. АНАЛИЗА НА ПЧЕКУВАНАТА СПСТПЈБА ВП ПБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИПТ НАДЗПР 

 

(1) При анализа на пшекувана спстпјба вп пбласта на инспекцискипт надзпр пд аспект на 

ризиците за неприменуваое на прпписите пд пбласта на градежнищтвптп и урбанизмпт  се дпада 

дп прпценка дека верпјатнпста за настануваое на ризикпт е умерена, щтп знаши пд 10-60%, 

бидејќи ризикпт мпже да се јави ппвременп или слушајнп. 

(2) Претппставката дека јавуваоетп на ризикпт е умеренп се базира на статистиките за дпсега 

изврщени инспекции и изведени заклушпци пд записниците на инспектприте за изврщени 

редпвни и впнредни инспекции и пд нивните месешни иквартални извещтаи, какп и пд други 

месешни и гпдищни извещтаи кпи Државенипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на 

Република Македпнија ги изгптвува и дпставува настпјувајки да ги запази прппищаните закпнски 

рпкпви. 

 

 

IX . ДЕФИНИРАОЕ НА РИЗИЧНИ ПБЛАСТИ 

 

(1) Предмет на инспекциски надзпр ќе бидат ризишни пбласти дефинирани сппред ппјавата 

на ризиците. 

• внатрещни ризици и  



• надвпрещни ризици. 

(2) Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија 

спрпведува инспекциски надзпр врз пбјекти пд прва категприја кпи пбјекти се ппфатени вп шлен 

57 пд Закпнпт за градеое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 

36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 

115/14, 149/14,187/14, 44/15 и 129/15). 

Следејќи ги инвестиципните најави на Владата на Република Македпнија за инвестираое и развпј 
вп: хидрпцентрали сп капацитет пд и над 1МВ, далнпвпди сп наппнскп нивп пд и над 35 КВ, 

градби за прпизвпдствп на електришна енергија пд пбнпвливи извпри сп капацитет ппгплем пд 1 

MW, трафпстаници сп нискп нивп пд и над 35 КВ, магистрални гаспвпди, државни патищта, 

придружнп услужни пбјекти на државни патищта утврдени сп закпн, железнишки пруги, 

железнишки станици на железнишки пруги, деппнии за ппасен птпад, градби за пптребите на 

државните пргани и агенциите и фпндпвите пснпвани пд Република Македпнија, градби за 

пптребите на правни лица вп целпсна или дпминантна сппственпст на Република Македпнија, 

туристишки развпјни зпни и градбите вп пвие зпни, индустриски и зелени зпни пснпвани пд 

Владата на Република Македпнија и градбите вп пвие зпни технплпщки индустриски развпјни 

зпни фпрмирани пд Владата на Република Македпнија и пд правни лица и градбите вп пвие зпни, 

градби за виспкп пбразпвание, наципнални устанпви пд пбласта на културата, градби кпи 

претставуваат защтитенп недвижнп културнп наследствп спгласнп сп закпн  (ппединешни дпбра, 

сппменишки целини без кпнтактните зпни и археплпщки лпкалитети), градби наменети за 

терцијална здравствена защтита, регипнални деппнии и жишари, кпи се градби пд знашеое за 

Републиката и пдпбрение за градеое издава прганпт на државната управа надлежен за врщеое 

на рабптите пд пбласта на уредуваоетп на прпстпрпт, спгласнп шлен 128 и шлен 146 пд Закпнпт за 

градеое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 

13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 115/14, 149/14,187/14, 

44/15 и 129/15), кпи спгласнп шлен 131 став 4  се надлежни за надзпр на пбјекти пд втпра 

категприја вп кпи шлен е уреденп дека градежнипт инспектпр  при врщеое на инспекцискипт 
надзпр прпверува дали пвластенипт градежен  инспектпр ги врщи рабптите спгласнп пвпј закпн. 

 

Од гпре наведенптп заклушуваме дека пбјектите кпи ќе заппшнат сп градба вп 2016 гпдина ќе 

бидат целпснп ппфатени вп Кварталните планпви за рабпта на секпј инспектпр вп Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнијаи врз истите ќе се врщи 

надзпр спгласнп закпнските и ппдзакпнските акти кпи прпизлегуваат пд матишните закпни. 

Динамиката сп кпја ќе се врщи инспекцискипт надзпр  се врщи вп зависнпст пд пбемпт и видпт на 

градбата. Пп пријавуваоетп на ппшетпкпт на изградбата на пбјектпт пд страна на инвеститпрпт, 
градежнипт инспектпр излегува на терен и заппшнува сп првптп инспектираое, динамиката сп 

кпја ќе прпдплжи сп инспектираоетп на истипт пбјект е пп лишна прпценка пд самптп местп на 

градеое и пбемпт, видпт и гплемината на пбјектпт какп и капацитетпт на средствата кпи 

инвеститпрпт е спремен да ги влпжи вп самипт прпцес на изведуваоетп.  

Пптенцираме дека динамиката сп кпја се врщат инспекциските надзпри е разлишна за секпј пбјект 
ппединешнп и секпј инспектпр пд свпи лишни пришини и прпценки прпценувајќи гп ризикпт и 

степенпт на слпженпст гп диктира свпетп темпп на инспектираое на пдреден субјект. 
 

Спгласнп шлен 88 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое  („Службен весник на 

Република Македпнија“ 199/14 и 44/15) урбанистишкипт инспектпр врщи инспекциски надзпр врз 
урбанистишкп планска дпкументација спгласнп шлен 7 став (2) пд закпнпт и тпа вп зависнпст  пд 

видпт на градбата кпја е предмет на планираое се кпнтрплираат  следните видпви на 

урбанистишкп планска дпкументација и тпа: 



• лпкална урбанистишкп - планска дпкументација; 

• државна урбанистишкп - планска дпкументација; 

• урбанистишкп - планска дпкументација за туристишкп развпјна зпна; 

• урбанистишкп - планска дпкументација за автппат;  
• урбанистишкп - планска дпкументација за градби пд ппсебен интерес и  

• инспекциски надзпр врз урбанистишкп – прпектна дпкументација. 

 

Спгласнп шлен 88 став (2) пд пвпј закпн субјектпт на инспекциски надзпр е прганпт кпј ја пдпбрил 

урбанистишкп – планската дпкументација пднпснп урбанистишкп – прпектната дпкументација. 

 

 

X. ИДЕНТИФИКУВАОЕ И УТВРДУВАОЕ НА РИЗИКПТ 

 

(1) Извприте на инфпрмации и ппдатпци за идентификуваое на ризик се базира врз 
принципи при щтп утврдуваоетп на ризикпт се спрпведуваат на непдреден временски перипд и 

пд ракпвпдната структура на Државен инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република 

Македпнија. 

(2)  Вп идентификуваоетп на ризикпт дппплнителен фактпр кпј се зема вп предвид 

претставуваат надзприте на урбанистишкипт и градежнипт инспектпр врз градбите пд прва 

категприја кпи се пд знашеое за Републиката. 

 

XI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИДЕНТИФИКУВАОЕ СУБЈЕКТИ НА ИНСПЕКЦИСКИПТ НАДЗПР 

 

(1)  Субјектите кпи се предмет на инспекцискипт надзпр се ушесниците вп изградбата на 

пбјекти пд прва категприја и тпа: 

• Инвеститпр (правнп или физишкп лице) сппственик на земјищте на кпе се гради градбата; 

• Управител на градба правнп лице кпе ппседува сппдветна лиценца; 

• Прпектант е физишкп лице кпе израбптува прпекти за изградба на градби; 

• Ревидент е физишкп лице кпе врщи ревизија на пректите на градеое на градби; 

• Изведуваш е правнп лице кпе изведува, пднпснп гради градба или дел пд градбата , врз 
пснпва на дпгпвпр за градеое склушен сп инвеститпрпт и  

• Надзпрен инженер е физишкп лице кпе врщи надзпр над изградбата на градбата. 

• Градежнипт инспектпр на ДИГУ, мпже да врщи рабпти пд надлежнпст на пвластенипт 
градежен инспектпр вп слушаи кпга: 

• Дпкплку ппради неизврщуваое на надлежнпста спгласнп шлен 145 пд Закпнпт за 

градеое се дпнесе Рещение за преземаое на рабптите пд надлежнпст на 

пвластенипт градежен инспектпр пд страна на Министерпт за трансппрт и врски и  

• Дпкплку ппради немаое на пвластен градежен инспектпр спгласнп шлен 144 пд 

Закпнпт за градеое се дпнесе пвласуваое за врщеое на рабптите пд надлежнпст 
на пвластенипт градежен инспектпр, пд страна на Министерпт за трансппрт и 

врски. 

Наппмена: Какп субјекти вп инспекцискипт надзпр мпже да се јават странски физишки и правни 

лица. 

(2)  Критериумите за идентификуваое субјекти не се  ппсебнп дефинирани, а пбврските на 

субјектпт на надзпрпт вп ппстапката на инспекцискипт надзпр прецизнп се ппищани вп шлен 28 пд  

Закпнпт  за  инспекциски надзпр („Службен Весник на Република Македпнија“ бр. 50/10, 162/10, 

157/11, 147/13, 41/14 и 33/15).  Инспектпрпт  за идентификуваое на субјектпт на надзпрпт вп 



спгласнпст сп закпните спрабптува и сп службите на Министерствптп за внатрещни рабпти,  нп 

ппстапката  ја впди спгласнп Закпнпт за ппщта управна ппстапка (уредна дпстава). 

Критериумите за идентификуваое на субјектите на инспекциски надзпр  какп щтп ппгпре 

наппменавме не се дефинирани,  нп секпгащ преднпст се дава на пријавите пд Министерствп за 

трансппрт и врски, Министерствптп за внатрещни рабпти,  Оснпвнптп јавнп пбвинителствп и 

Државнптп правпбранителствп на Република Македпнија. 

 

 

XII.КРИТЕРИУМИ ЗА ДЕФИНИРАОЕ НА СЛПЖЕНПСТ НА ИНСПЕКЦИСКИПТ НАДЗПР 

 

 (1)         Пп дпбиваое на спгласнпста за Одлуката за утврдуваое на кпефициентпт на степен на 

слпженпст на инспекцискипт надзпр пд страна на Инспекцискипт спвет бр.09-35/2 пд 13.01.2015 

гпдина и  Одлуката за изменуваое на Одлуката за утврдуваое на кпефициентпт на степен на 

слпженпст на инспекцискипт надзпр бр.09-35/5 пд 30.06.2015 гпдина, Државнипт инспектпрат за 

градежнищтвп и урбанизам  на Република Македпнија уврди кпефициенти на степенпт на 

слпженпст на инспекцискипт надзпр сп следните вреднпсти пп материјалните закпни и тпа вп 

зависнпст пд брпјпт на субјектите кпи се предмет на надзпр, пбемпт на прпписите, предметпт на 

надзпр, времетп пптребнп за врщеое на надзпр, висината на глпбата кпја мпже да се изреше за 

недпстатпците утврдени при надзпрпт, пптребата пд спрабптката сп други пргани при врщеое на 

инспекцискипт надзпр. 

 

• Степен на слпженпст пд пбласта на градежнищтвптп: 

• Q1 - сп вреднпст  -  1 

• Q2 - сп вреднпст -  2 

• Q3 - сп вреднпст -  3 

• Q4 - сп вреднпст -  4 

• Q5 - сп вреднпст -  5  

• Q6 - сп вреднпст  - 6  

• Q7  - сп вреднпст – 7 

• Q8  - сп вреднпст – 8 

• Q9  - сп вреднпст – 9 

• Q10- сп вреднпст -  10 

• Q11 - сп вреднпст -  11 

• Q12 - сп вреднпст – 12 

• Q13 - сп вреднпст – 13 

• Q14 - сп вреднпст – 14 

• Q15 - сп вреднпст – 15 

• Q16 - сп вреднпст – 16 

• Q17 - сп вреднпст - 17 

 

 

 

 

СТЕПЕН НА СЛПЖЕНПСТ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗПР                                                                                                       

ПД ПБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВПТП 



кпефициент 
вреднпст 

на 

кпефициент 

КРИТЕРИУМ ЗА СТЕПЕН НА СЛПЖЕНПСТ 

Q1 
1 Преставки дп ОГИ, надлежни институции и странки.     

Q2 2 

Преставки дп ОГИ сп кпнкретни задплжуваоа сппред Закпнпт за градеое.     
Q3 3 Записник за кпнтрпла на ОГИ.    
Q4 

4 Записник за кпнтрпла на ОГИ сп задплжуваоа.     
Q5 

5 Кпнтрплен записник на ОГИ сп заклушпк.    
Q6 6 

Кпнтрплен записник на ОГИ сп укажуваое на градпнашалник.     
Q7 7 

Кпнтрплен записник на ОГИ, сп даваое предлпг за прекрщпшна ппстапка дп 

прганпт надлежен за врщеое на рабптите пд пбласта  на уредуваое на 

прпстпрпт.    
Q8 8 

Записник за изврщен инспекциски надзпр на пбјекти пд I категприја, без 
прекрщпк (напд). Надзпрпт трае пд 3(три) дп 8 (псум) шаса. Предметпт се 

заклушува сп заклушпк.     
Q9 9 

Записник за изврщен инспекциски надзпр на пбјекти пд I категприја, сп 

утврдена неправилнпст сп укажуваое за птстрануваое на утврдената 

неправилнпст вп ппределен рпк и врашуваое на ппкана за спрпведуваое и 

спрпведуваое на едукација.(пример нема дпкументација на градилищте)    
Q10 10 

Записник за изврщен инспекциски надзпр на пбјекти пд I категприја, сп 

задплжуваое за птстрануваое на недпстатпци. Надзпрпт трае пд 3(три) дп 8 

(псум) шаса.Следува кпнтрплен надзпр.(пример измени вп прпект за кпе 

треба рещение)     
 

Q11 
 

11 
Кпнтрплен записник за изврщен инспекциски надзпр на пбјекти пд I 

категприја,  за птстрануваоетп на кпнстатираните недпстатпци, акп не 

ппстапил следува ппстапка за ппрамнуваое пред ппднесуваое на бараое за 

прекрщпшна ппстапка.    
Q12 12 

Дпставуваое на предлпг (сп записник за кпнстатација) дп прганпт на 

државната управа надлежен за врщеое на рабптите пд пбласта на 

уредуваоетп на прпстпрпт, за пдземаое на лиценци на (изведуваш,надзпр, 

прпектант, ревизпр).     
Q13 13 

Дпставуваое на предлпг (сп записник за кпнстатација) дп Кпмпрата за 

пвластени инжинери и архитекти, за пдземаое на пвлатуваоа на 

(изведуваш,надзпр, прпектант, ревизпр).     



Q14 14 
Дпставуваое на  записник (сп пбразлпжуваое) дп министерпт кпј ракпвпди 

сп прганпт на државната управа надлежен за врщеое на рабптите пд пбласта 

на уредуваоетп на прпстпрпт сп предлпг за превземаое на рабптите пд 

надлежнпст на ОГИ.     
Q15 15 

Записник за изврщен инспекциски надзпр на пбјекти пд I и II категприја, 

рещение и заклушпк сп кпј се дпзвплува изврщуваое на рещениетп.     
Q16 16 

Прпграма за спрпвердуваое на управни акти- присилнп уриваое бесправнп 

изградени пбјекти (прпверка на спстпјба на лице местп- пфпрмуваое лишна 

карта на пбјектпт фптпграфии за мпментална спстпјба).     
Q17 17 

Извещтај пд административнптп изврщуваое(записник, рещение, заклушпк 

за дпзвпла за изврщуваое, градежен дневник,анекс дпгпвпр)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Степен на слпженпст пд пбласта на урбанизмпт: 

 

• Q1  - сп вреднпст -  1 

• Q2  - сп вреднпст - 2 

• Q3  - сп вреднпст - 3 

• Q4  - сп вреднпст - 4 

• Q5  - сп вреднпст - 5  

 
 

СТЕПЕН НА СЛПЖЕНПСТ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗПР                                                                                                       

ПД ПБЛАСТА НА УРБАНИЗМПТ 



кпефициент 
вреднпст 

на   

кпефициент 

КРИТЕРИУМ ЗА СТЕПЕН НА СЛПЖЕНПСТ 

Q1 1 Преставки дпставени пд физишки , правни лица и институции     

Q2 2 
Преставки дп ОУИ сп кпнкретни задплжуваоа сппред Закпнпт за прпстпрнп 

планираое 
    

 

Q3 
 

3 
 

Ппстапуваое на ДУИ пп гпдищна прпграма/месешна  
   

 

Q4 
4 

Кпнтрпла на рабптата на ппщтински урбанистишки инспектпр/ еднащ месешнп     

 

Q5 
5 

ДУИ при кпнтрпла на ппщтината кпга ќе кпнстатира дека ппщтината нема 

ОУИ, или истипт не ги врщи рабптите спгласнп Закпн,  дпставува предлпг и 

записник дп Министерпт за превземаое на рабптите пд надлежнпст на ОУИ-

мах. 6 (щест) месеци 

   

 

 

(2)  Слпженпста на инспекцискипт надзпр врз изградбата на градбите  се ппдведува ппд 

квалитативните  критериуми какп щтп се: 

• вид и брпј на субјектите кпи се предмет на инспекциски надзпр (кпга се рабпти за 

субјекти кпи имаат слпжена или еднпставна сппственишка, управувашка и прганизациска 

структура); 

• пбем на прпписи кпи се предмет на инспекцискипт надзпр (градежните и урбанистишките 

инспектпри имаат пбврска кпнтинуиранп да ги следат субјектите на инспекциски надзпр 

вп текпт на целата изградба на градбата дп нејзинптп пущтаое вп упптреба спгласнп 

прпписите ); 

• времетп пптребнп за врщеое на инспекцискипт надзпр зависнп пд  степенпт на 

слпженпста на надзпрпт, пбемпт и фпрмата на надзпрпт е вп зависнпст пд 

категпризацијата на градбата; 

 

 

XIII. ПЛАН ЗА МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

(1)  Планпт за минимални квантитативни цели за брпј на пшекувани пткриени неправилнпсти 

пп ризишни ппдрашја, видпт на инспекциски надзпр, слпженпста и пстанатите елементи се дадени 

вп Прилпг 1 . 

(2)  Критериумите за утврдуваоетп на минималните квантитативни цели прпизлегуваат пд 

дпсегащната рабпта на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република 

Македпнија. 

 

 

XVI. ТПЧКИ ИЗЛПЖЕНИ НА РИЗИК 



(1) Табеларен преглед на тпшки излпжени на ризик е даден вп Прилпг 2 и е спставен дел на 

пваа Прпграма. 

    

 

XV. НПВИ МЕРКИ ЗА ППДДРШКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПГРАМАТА 

 

• Нпви мерки щтп ќе бидат преземени за ппддрщка на реализација на Прпграмата ќе ги 

ппфатат следните активнпсти: 

• дпнесуваое на Правилникпт за рабпта на  градежните и урбанистишките инспектприте вп 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на република Македпнија ; 

• кадрпвскп пппплнуваое на предвидените рабптни места вп  прганизаципните единици;  

• бараое за пбезбедуваое на бучетски средства наменети за пппплнуваое на ракпвпдните 

рабптни места вп сектпрпт и пдделенијата; 

• впсппставуваое на евиденции и бази на ппдатпци за инспекциски надзпр; 

• едукација и тренинг на инспектприте. 
Гпренаведените мерки сп сппдветна ппддрщка на надлежните пргани вп Република Македпнија 

ќе придпнесат за згплемуваое на административнипт и институципналнипт капацитет, какп и за 

згплемуваое на инспекцискипт надзпр и управуваое сп тпшките излпжени на ризик. 
• Средствата за кадрпвскп пппплнуваое беа ппбарани пд страна на Државнипт инспектпрат 
за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија сп Бучетпт за 2015 гпдина и истите се 

пдпбрени пд страна на Министерствптп за финансии на Република Македпнија, за пстанатите 

унапредуваоа и пппплуваоа на предвидените рабптни места  бараоетп е нптиранп вп Предлпг 
на бучетпт за 2016 гпдина. 

 

 

XVI. НАЧИН НА СЛЕДЕОЕ И ПЦЕНУВАОЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРПГРАМАТА 

• Следеоетп и пценуваоетп на реализација на Прпграмата ќе се врщи врз пснпва на 

следеое на реализацијата на месешните, кварталните и гпдищните планпви за рабпта на секпј 
инспектпр ппединешнп, какп и на сите инспектпри вп целина и врз пснпва на извещтаите на 

инспектприте за спрпведуваое на наведените планпви. 

• Индикатприте за следеое и критериумите за пценуваое на реализацијата на Прпграмата 

се директнп применливи пд Закпнпт за инспекциски надзпр, Закпнпт за градеое и Закпнпт за 

прпстпрнп и урбанистишкп планираое.  

 

 

ЗАВРШЕН ДЕЛ 

(1) Надлежнпста за ппстапуваое и спрпведуваое на пваа  Прпграма се врщи пп налпг на 

Директпрпт на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија. 

(2)  Надлежнпста за предлагаое на измени или дппплнуваоа на дпнесената Прпграма се 

врщи пп предлпг на инспектприте, ракпвпдителите на прганизаципните единици и Директпрпт на 

Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија. 

(3)  Надлежнпста и нашинпт на следеое на спрпведуваоетп на Прпграмата  припада на 



Директпрпт на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија и 

Инспекцискипт спвет на Република Македпнија. 

(4) Надлежнпст за анализираое и перипдишнп пценуваое и инфпрмираое на ракпвпдствптп 

за статуспт на реализација на Прпграмата гп има Директпрпт на Државнипт инспектпрат за 

градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија и Инспекцискипт спвет на Република 

Македпнија. 

(5)  Нашинпт на заппзнаваое на врабптените сп Прпграмата, вклушителнп и задплжуваоетп на 

ракпвпдителите да ги заппзнаат врабптените сп дпнесената Прпграма вп прганизаципните 

единици сп кпи ракпвпдат се врщи на Кплегиум на ракпвпдната структура на Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија, а ракпвпдните државни 

службеници вп Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на Република Македпнија 

ги инфпрмираат пстанатите врабптени вп дпменпт на пптребите за рабпта вп пдделениетп.  

(6)  Одгпвпрнпста за ппстапуваое спрптивнп на Прпграмата ја имаат инспектприте, спгласнп 

Закпнпт за инспекциски надзпр, Закпнпт за градеое и Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп 

планираое.  

(7)  Гпдищната прпграма за рабптата на инспектприте за градежнищтвп и урбанизам за 2015 

гпдина стапува на сила најдпцна вп рпк пд 7 дена пп дпбиваоетп на ппзитивнптп мислеое пд 

страна Инспекцискипт спвет. 

 

                                                                                                                 в.д ДИРЕКТОР 

Марина Наќева Кавракпва 

 

 

 

Дел бр.__________________________ 

Скппје,_____________________гпдина 

Израбптил:______________________ 

Одпбрил:________________________ 

Спгласен:________________________ 

 

Израбптенп вп:___________________ 

Дпставенп дп: 

• .......................................... Инспекцискипт спвет на Република Македпнија 

• .......................................... Архивата на Државнипт инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам на 

Република Македпнија 

 


