
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон: Закон за гробишта и погребални услуги 

                        Оператор кој поседува ДОЗВОЛА од надлежен орган     

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. Погребални услуги  

Член  21 

Став  1 

 

Дали има документ со кој се 

докажува  живеалиште,односно 

седиште во Република Северна 

Македонија  ? 

Да ☐  Не ☐ 1    

Член  21 

Став  1 

 

Дали има документ дека е 

регистриран во Централниот 

регистар на Република Северна 

Македонија за вршење на дејноста 

на погребални и придружни 

активности ? 

 

Да ☐  Не ☐ 2  

 

 

Член  21 

Став  1 

Дали поседува потврда  дека не е 

поведена стечајна постапка или 

постапка за ликвидација ?                                                                   

Да ☐  Не ☐         2    

Член  21 

 

- Дали поседува Уверение дека  

одговорното лице или член на 

орган на управувањето на 

правното лице   односно физичкото 

лице не  е правосилно осудено за 

кривично дело во јавните 

финансии, платниот промет и 

стопанството или кривични дела 

против работните односи , додека 

траат последиците од пресудата ? 

 

- Дали поседува  Уверение за 

изречена прекршочна санкција 

забрана за вршење на дејноста во 

траење од една или повеќе 

години? 

                                                  

 

                                                                       

Да ☐  Не ☐ 3    



Член  21 

Став  1 

 

Дали поседува Уверение за 

изречена прекршочна санкција 

забрана за вршење на дејноста во 

траење од една или повеќе 

години?                                                                                                                             

 

Да ☐  Не ☐ 2    

Член  21 

Став  1 

 

Дали поседува документ дека 

економски и  финансиски е  

способен своите сегашни и идни 

обврски да ги исполнува во период 

од 12 месеци   издаден од 

Централен регистар на Република 

Северна Македонија ? 

Да ☐  Не ☐ 2  

 

 

Член  21 

Став  1 

 

Дали има Полиса дека е осигуран 

во осигурително друштво  и да 

приложи писмен доказ за 

способноста за надоместување на 

евентуална штета настаната по 

однос на одговорност во вршењето 

на неговата дејност  ? 

                                                                                                

Да ☐  Не ☐ 2    

Член  21 

Став  1 и 

Правилник 

 

 

-Дали има најмалку три вработени  

од  кои двајца – гробари што се 

докажува со обрасци М/1М/2 ? 

-Дали поседува  соодветна 

техничка опрема што се докажува 

со Изјава приложена кон барањето 

за издавање на дозвола за вршење 

на дејноста и техничка опрема 

(возилата)  согласно законот и 

правилниците ? 

-Дали има документ за 

исполнување на минимално 

здравствени- санитарни услови за 

вршење дејноста ? 

Да ☐  Не ☐ 3    

Член  21 

Став  1 

Дали има потврда  дека не  

поседува дозвола за управување 

со гробишта?                                                                                           

Да ☐  Не ☐ 1    

 


