
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон: Закон за јавна чистота  

                        Јавно претпријатие основано од ЕЛС    

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба: Државен комунален инспекторат   

 

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      Бод Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

 Назив на глава / оддел од прописот: V Надзор (ОКР) 

Член  26 

Став  4 

 

Дали Директорот на јавното претпријатие 

за одржување на јавна чистота овластил 

лице за вршење на контрола при 

извршување на општокорисна работа ?       

( Овластување) 

 

Да ☐  Не ☐ 1  

                                    

 

Член  26 

Став  4 

 

Дали општокорисната работа се врши 

согласно законот  ? 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член  26 

Став  4 

 

Дали Директорот на јавното претпријатие 

за одржување на јавна чистота овластил 

лице за фотофрафирање на лицата кои 

вршат општокорисна работа ?                      

( Овластување) 

Да ☐  Не ☐ 2    

Член  26 

Став  4  

 

Дали фотографирањето се врши на начин 

согласно со овој закон ? 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член  40 

Став  3 и 

Правилник 

 

Дали директорот на јавното претпријатие 

за одржување на јавна чистота или 

директорот на правното лице каде што се 

врши општокорисна работа ја издава 

потврдата врз основа на писмен 

извештај изготвено од лице овластено од 

директорот ? 

Да ☐  Не ☐ 2    

Член  40 

Став  6  

 

Дали во јавното претпријатие за 

одржување на јавната чистота или 

правното лице за одржување на јавна 

чистота се води регистар за вршење на 

општокорисна работа ? 

 

Да ☐  Не ☐ 1  

 

 



Член  40 

Став  11 и 

Правилник 

 

Дали формата и содржината на потврдата 

за извршување на општокорисна работа е 

во согласност со Правилникот ?  

 

 

Да ☐  Не ☐ 1  

 

 

Член  40 

Став  11 и 

Правилник 

 

Дали формата и содржината на 

регистарот за извршување на 

општокорисна работа се во согласност со 

Правилникот  

 

 

Да ☐  Не ☐ 1  

 

 

 


