
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон: Закон за комунални дејности   

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба:Сектор Инспекторат на Град Скопје- Одделение за комунална инспекциј   

 

Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор  

Седиште на субјектот на надзор  

Единствен матичен број на субјектот  

Шифра и назив на претежна дејност на 

субјектот на надзор 

 

Име/презиме на законски застапник на 

субјектот на надзор 

 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на 

надзорот 

 

Предмет на инспекциски надзор  

Име/презиме на инспекторот  

 

  



Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 7 

ставови (3) и 

(4) 

 

Дали давателот на комуналните услуги 
донесе годишна програма  

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став  1 

 

Точка 1 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член  9 

Став  3 

Дали давателот на комуналните услуги за 

вршење на комунална дејност  има 

ангажира правно и физичко лице кое не 

поседува дозвола за вршење на 

соодветната комунална дејност пропишана 

со закон (член 9 став (3)); 

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став  1 

 

точка 2 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член 10 

 

Дали правното и физичко лице давател на 

Комуналната дејност ја вршат со и без 

дозвола  

Да ☐  Не ☐ Член 41  

Став  1 

Точка 3 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член  13 

Став 1 

 

Дали правното и физичкото лице 

давањето на комуналната услуга  ја вршат 

постојано и квалитетно  

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став  1 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 

 



за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

Член  13 

став2  

 

Дали правнотио и физичкото лице како 

даватели на комунални услуги ги одржува 

објектите, опремата и уредите во 

функционална исправна состојба  

 

Да ☐  Не ☐ Член  1 

Став1 

Точка 5 

 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

 

Член 16 став 

(3) 

Дали давателот на комуналната услуга не 

изврши приклучување на комунална 

инфраструктура на градежен објект 

изграден согласно со закон 

 

Да ☐  Не ☐ Член  41 

Став1 

Точка 6 

 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

 

Член  16 

Став4 

Дали Давателот на комунална услуга 

приклучи градежен објект на комунална 

инфраструктура изграден спротивно на 

закон  

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

Точка 7 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член  17 

 

Дали давањето на комунална услуга го 

ограничи на кој било корисник  

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

 



Точка 8 

 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

Член 18 

срав1 

Дали давањето на комунална услуга го 

врши без договор  

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

Точка 9 

 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член 19 
  Дали давателот на комуналните услуги 

не преземе соодветни мерки за 

отстранување на причините во случај на 

прекин на давање на комуналните услуги 

или на друг начин не обезбеди 

задоволување на неопходните потреби на 

корисникот на комуналните услуги  

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

Точка 10 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член 24 
Дали  давателот на комуналните услуги 

Изврши наплата ан андоместок за 

извршена комунална услуга спротивно на 

мерните единици утврдени во членот 24 

од овој закон  

 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

Точка 11 

 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

 

Член 39 
Дали  давателот на комуналните услуги на 

надлежните инспектори не им овозможи 

непречено вршење на инспекцискиот 

Да ☐  Не ☐ Член 41 

Став1 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

 



надзор и не им ја даде на увид потребната 

документација  

 

 

Точка 12 

 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното 
 

 

Член 16 

Став 1 

Дали  физичкото лице не изврши 

приклучување на градежен објект изграден 

согласно со закон, на комунална 

инфраструктура  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 1 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за сторен прекршок на физичко лице – 
корисник на комунална услуга 

 

Член 16 

Став 2 

Дали физичкото лице изврши 

приклучување на објект што е изграден 

спротивно на закон, на комунална 

инфраструктура  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 2 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за сторен прекршок на физичко лице – 
корисник на комунална услуга 

 

Член 16 

Став 6 

Дали физичкото лице не изгради септичка 

јама согласно пропишаните услови (член 

16 став (6)) и 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 3 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за сторен прекршок на физичко лице – 
корисник на комунална услуга 

 

Член 39 
Дали физичкото лице на надлежните 

инспектори не им овозможи непречено 

вршење на инспекцискиот надзор и не им 

ја даде на увид потребната документација   

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 4 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече 
за сторен прекршок на физичко лице – 
корисник на комунална услуга 

 

 
 

    

                                    

 


