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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1337. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство 
во согласност со министерот за труд и социјална поли-
тика, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И 
ЦЕНОВНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за видот, начинот, обемот и ценовникот на здрав-
ствените прегледи на вработените („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 171/10  и 60/12). 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02-2825/1 Бр.07-2960/3 

23 април 2013 година 23 април 2013 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за труд Министер 

и социјална политика, за здравство, 
Спиро Ристовски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 
1338. 

Врз основа на член 92 став (2) од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12 и 
25/13), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ  

НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење на технич-

киот преглед („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.24/11) во членот 8 став (2) алинеја 1 се брише. 

 
Член 2 

Членот 10 се менува и гласи: 
(1) Техничкиот преглед за градбите од втора кате-

горија согласно член 57 од Законот за градење, го врши 
надзорен инженер за вршење на надзор над изградбата 
за градби со соодветно овластување за надзор над из-
градбата на градби. 

(2) Надзорниот инженер врши преглед на докумен-
тацијата која изведувачот на градбата е должен да ја 
има на градилиштето согласно член 86 од Законот за 
градење. 

(3) Техничкиот преглед се врши на тој начин што 
надзорниот инженер визуелно и практично ја проверу-
ва исправноста и функционалноста на градбата во це-
лина а согласно одобрението за градење, основниот 
проект и проектот за изведена состојба ако таков про-
ект е одобрен од надлежен орган. 

(4) Проверката од став (3) на овој член се врши со 
преглед на основните комунално-технички приклучоци 
на градбата кои се наоѓаат вон или во градбата, сообра-
ќајаните решенија, како и преглед на внатрешните во-
дови, инсталации и опрема која е пропишана со норма-
тиви и стандарди како обврска во други прописи од со-
одветната област. 

 (5) Во текот на прегледот сите учесници во изград-
бата треба да даваат појаснувања кои ќе ги побара над-
зорниот инженер. 

 (6) Надзорниот инженер може да побара податоци 
и од надлежен градежен инспектор ако утврди дека за 
предметната градба е спроведен инспекциски надзор. 

(7)Надзорниот инженер при вршење на техничкиот 
преглед треба да утврди: 

- дали градбата е изградена согласно одобрението 
за градење, основниот проект и проектот на изведена 
состојба ако таков проект е одобрен; 

- дали градбата е со фасада и може да се употребува; 
- дали има одредени недостатоци кои ги нарушува-

ат основните барања на градбата кои се однесуваат на 
механичката отпорност, стабилност и сеизмичка за-
штита поради кои градбата не може да се стави во упо-
треба; 

- дали градбата има недостатоци кои треба да бидат 
отстранети; 

- дали градбата е приклучена на електроенергетска, 
водоводна, канализациона и патна инфраструктура; 

- дали се отстранети градби за подготвителни рабо-
ти ако такви градби биле поставени согласно член 72 
од Законот за градење и 

- дали инвеститорот ги регулирал имотно - правни-
те односи за целата градежна парцела доколку предмет 
на технички преглед се линиски инфраструктурни обје-
кти кои што се државни патишта, локални патишта и 
улици, за кои е издадено одобрение за градење соглас-
но член 59 став (17) од Законот за градење а инвестито-
рот ги нема во целост регулирано имотно-правните ра-
боти. 

(8) За извршениот технички преглед надзорниот ин-
женер изработува извештај за извршен технички прег-
лед во кој констатира дали градбата може да се стави 
во употреба. Ивештајот за извршен технички преглед 
се изработува во форма и содржина која е утврдена со 
Правилникот за формата и содржината на извештајот 
за извршен технички преглед од надзорен инженер за 
градбите од втора категорија. 


