
 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон: Закон за јавни патишта 

                              (Наплатни станици,мотели ,бензински пумпи и др.)    

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: VI. Заштита на јавни патишта 

Член  50 

Став  1 

 

Дали во заштитниот појас покрај 

јавниот пат на оддалеченост 

помала од 5 метри ,сметајќи од 

надворешниот раб од патниот 

појас има оставење на градежен и 

други материјали и предмети ? 

 
(  увид на лице место) 

 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член  50 

Став  2 

 

Дали сопствениците односно 

корисниците на јавни објекти  

лоцирани на државните патишта – 

локали, продавници, бензиски 

пумпи , земјиште и простор за 

јавни приредби и слични објекти 

го чистат делот на патот пред 

објектот ? 

 
( Договор со Јавно претпријатие 

или правно лице кое поседува 

дозвола ) 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член  50 а 

Точка 10 

 

Дали остава отпадоци ,смет или 

други материјали на коловозот 

,банкините, патниот појас или 

тротоарите ? 
 

(Увид на лице место) 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 



Член  50 а 

Точка 11 

 

Дали сопствениците односно 

корисниците на јавни објекти 

лоцирани на државните патишта 

испуштаат отпадни и други води и 

други материјали на патот  и во 

патниот појас или во одводните 

канали  или спречување  на 

водата од патот или одводните 

канали ? 
 

( Договор со Јавно претпријатие и 

увид на лице место ) 

 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

 


