
 
 

 

Република Северна Македонија 

Министерство за труд и социјална политика 

Државен инспекторат за труд  

Подрачје _____________________ 
 
 

место за заверка на 

Државниот инспекторат за труд 

 

 

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е 
за започнување на градежни работи  

 

(Член 23, став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа  

„Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07)  

 
 

1.1.1.1.  Назив на работодавачотНазив на работодавачотНазив на работодавачотНазив на работодавачот    на подносителот на известувањетона подносителот на известувањетона подносителот на известувањетона подносителот на известувањето: : : :  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

2.2.2.2. Седиште на работодавачотСедиште на работодавачотСедиште на работодавачотСедиште на работодавачот    на подносителот на известувањето, во согласност со на подносителот на известувањето, во согласност со на подносителот на известувањето, во согласност со на подносителот на известувањето, во согласност со 

уписот во Централен регистаруписот во Централен регистаруписот во Централен регистаруписот во Централен регистар::::                                                

 ул. __________________________________________ бр. _________    место _____________________ 

 

3.3.3.3. Трговски бројТрговски бројТрговски бројТрговски број _________________   датумдатумдатумдатум _________________     местоместоместоместо ____________________ 

 

4444....  Даночен бројДаночен бројДаночен бројДаночен број _______________________________  

 

5555. . . .     Жиро сметка, Жиро сметка, Жиро сметка, Жиро сметка, бројбројбројброј ______________________________                                            

 Банка Банка Банка Банка ––––    депонентдепонентдепонентдепонент _______________________________  

 

6666....  Податоци за одговорното лице на работодавачотПодатоци за одговорното лице на работодавачотПодатоци за одговорното лице на работодавачотПодатоци за одговорното лице на работодавачот  

 Име и презиме ______________________________________ ЕМБГ_________________________,  

 адреса (ул./број) ______________________________________  тел: _________________________,  

 e-mail: __________________________________________ 

 

    7777.... Место (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работиМесто (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работиМесто (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работиМесто (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работи 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

8888. . . . Датум на започнување Датум на започнување Датум на започнување Датум на започнување на градежните работина градежните работина градежните работина градежните работи                                                                                                                                                                            

                ден ________  месец _____________   година ___________  

    

    

    



 
 

 

Република Северна Македонија 

Министерство за труд и социјална политика 

    

    

    

9999. . . .     План за безбедност и здравје при работа, согласно План за безбедност и здравје при работа, согласно План за безбедност и здравје при работа, согласно План за безбедност и здравје при работа, согласно ЧЧЧЧлен 6 од Правилникот за лен 6 од Правилникот за лен 6 од Правилникот за лен 6 од Правилникот за 

минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и 

мобилни градилишта  (да се достави во прилог)мобилни градилишта  (да се достави во прилог)мобилни градилишта  (да се достави во прилог)мобилни градилишта  (да се достави во прилог)    

   

10101010....  Координатор за прашања за безбедност и здравје при работа:Координатор за прашања за безбедност и здравје при работа:Координатор за прашања за безбедност и здравје при работа:Координатор за прашања за безбедност и здравје при работа:      

     Име и презиме:  ___________________________________________________  

 

11111111....  Број на вработени на градилиштето Број на вработени на градилиштето Број на вработени на градилиштето Број на вработени на градилиштето _________________________  

  

12121212. . . . Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето: Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето: Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето: Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето:  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

    

 

 

 
                                                        М. П.М. П.М. П.М. П.                                                                                                                                                                                                                                                                        Работодавач,  

____________________  

                                                                                                                                                 ( потпис)  


