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Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 9 

ставови 5 

Дали давателот на комуналните услуги ги 

одржува гробиштата согласно со  овој 

закон;  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став  1 

 

Точка 1 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 

Член  14 

Став  3 

Дали давателот на комуналните услуги  

води посебно сметководство за приходите 

остварени од вршењето на дејноста 

управување со гробишта  

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став  1 

 

точка 2 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 

Член 15 

Став 1 

Дали давателот на комуналните услуги  

Врши управување со гробишта без 

дозвола   

 

 

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став  1 

Точка 3 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 

Член  17 

 

Дали давателот на комуналните услуги  

 врши управување со гробиштата 

спротивно на  

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став  1 

Точка 4 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 



Член  18 

став1  

Дали давателот на комуналните услуги   

обезбеди еднакви и недискриминаторски 

услови за пристап и користење на 

комуналната инфраструктура на 

гробиштата и придружните објекти на 

гробиштата на оператор на погребални 

услуги и каменорезач  

Да ☐  Не ☐ Член  44 

Став1 

Точка 5 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице 
давател на услугата,:  
Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба за правното лице, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член и на одговорното лице во 
правнотолице давател на услугата 

 

Член 30 

став1  

 Дали давателот на комуналните услуги  

Изврши погребување без одобрение за 

погреб  

Да ☐  Не ☐ Член  44 

Став1 

Точка 6 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице 
давател на услугата,:  
Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба за правното лице, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член и на одговорното лице во 
правнотолице давател на услугата 

 

Член  29 

Став3 

 Дали давателот на комуналните услуги  

Изврши погребување надвор од 

гробиштата при евентуални природни и 

други несреќи, војна, тероризам, 

епидемии, погребување на црковни 

великодостојници по одлука на црква, 

верска заедница или религиозна група, 

без одобрение  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 7 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 

Член  30 

ставови  1 и 2 

 

 Дали давателот на комуналните услуги  

не издаде одобрение за извршување на 

погребување, по приложување на 

документација со која е констатирано дека 

лицето е умрено  

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 8 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

 

Член 36 срав 

2 

Дали давателот на комуналните услуги 

врши откопување на гроб без одобрение 

од органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на 

здравството  

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 9 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице 

давател на услугата,:  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

 



 изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице давател на услугата 

Член 9 

Став3 

 Дали давателот на комуналните услуги 

има  изготви проект за распоредување на 

парцели за гробни места  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став1 

Точка 1 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 1о став 

1 

 Дали давателот на комуналните услуги 

гради надгробни споменици  спротивно на  

законот 

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став1 

Точка 2 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 10 

став3 

 Дали давателот на комуналните услуги 

гради надгробни споменици и испишува 

текстови спротивно на член од овој закон;  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став1 

Точка 3 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 17 

Став 

1алинеа5 

 Дали давателот на комуналните услуги 

води дневник и регистар на сите 

погребани лица  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 4 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

 



овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

Член17 

Став 1 

алинеа7 

  Дали давателот на комуналните услуги  

води евиденцијата на носител на гробно 

место  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 5 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 18 

став2  

 

 Дали давателот на комуналните услуги 

издава протокол;  

 

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 6 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 18 став 

3 

 

 Дали давателот на комуналните услуги 

дозволува пристап и користење на 

комуналната инфраструктура и 

придружните објекти  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 7 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 22 

став1  

 

Дали давателот на комуналните услуги 

врши преземање и превоз на посмртните 

останки на умреното лице со возило кое 

не е наменето за превоз на умрени лица   

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 8 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 22 став 
 Дали давателот на комуналните услуги 

врши преземање на умрено лице без 
Да ☐  Не ☐ Член 45 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 
 



3 

 

документација издадена од овластено 

лице за констатирана смрт   

Став 1  

Точка 9 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

Член 24 

 став3  

 Дали давателот на комуналните услуги 

врши дезинфекција на возилото  

 

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 10 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 24 

 став4  

 

Дали давателот на комуналните услуги 

врши превоз на посмртни останки на 

умрени лица со товарни и патнички и 

други видови возила  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 11 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 27 

став2  

 

Дали давателот на комуналните услуги 

Изврши изложување на одар на умрени 

лица од заразни болести  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 12 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 30 

став3  

 

 Дали давателот на комуналните услуги 

издава одобрение за погреб без 

документација со која е констатирано дека 

лицето е умрено  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 13 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

 



правнотолице  

 

Член 34 

став1  

 

 Дали давателот на комуналните услуги 

изврши погребување на умрено лице во 

гробно место пред истекот на времето за 

мирување  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 14 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 36 

став4 алинеа 

12 

 

 Дали лицата кои вршат откопување 

немаат заштитна облека и обувки  
Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 15 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 36 

став5 

 

 Дали давателот на комуналните услуги по 

извршеното откопување на посмртните 

останки не изврши дезинфекција на 

сандакот, гробот и гробното место  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 16 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 41 

 

 Дали давателот на комуналните услуги 

овозможува непречено вршење на 

инспекциски надзор на инспекторите од 

членот 39 на овој закон и не им ја даде на 

увид целата документација што е предмет 

на надзорот  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став 1  

Точка 17 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правнотолице  

 

 

Член 17 

Став 1 

 Дали нема утврдено ред и работно време 

на гробиштата или не се придржува кон 

утврдениот ред, работното време и 

Да ☐  Не ☐ Член 45а 

Став 1  

Глоба во износ од  1.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице 

 



алинеа11 

 

обезбедување мир на гробиштата  

 

Точка 1 Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба за правното лице, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член и на одговорното лице во 
правнотолице 

Член 24 

 Став4  

 

Дали врши превоз на посмртни останки на 

умрени лица со товарни, патнички и други 

видови на возила (член 24 став (4)) и  

Да ☐  Не ☐ Член 45а 

Став 1  

Точка 2 

Глоба во износ од  1.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба за правното лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член и на 
одговорното лице во правнотолице 

 

Член 24 

став2 

 

 Дали нозилото регистрирано за превоз на 

посмртни останки на умрени лица го 

користи за други намени  

Да ☐  Не ☐ Член 45а 

Став 1  

Точка 2 

Глоба во износ од  1.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба за правното лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член и на 
одговорното лице во правнотолице 

 

Член 15  

став2  и 

Член 21 став 

2 

 

 Дали на овластеното службено лице во 

органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на 

комуналните работи ако во роковите 

утврдени  од овој закон не ги побара 

потребните докази. 

 

Да ☐  Не ☐ Член 45в 

  

Точка 1 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на овластеното службено 
лице 

 

Член 15  

Став 3 и 

Член 21 став 

3 

 

Дали на овластеното службено лице од 

надлежниот јавен орган ако во роковите 

утврдени од овој закон не ги достави 

бараните докази.“ 

 

Да ☐  Не ☐ Член 45а 

  

Точка 2 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на овластеното службено 
лице 

 

                                    


