
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон: Закон за комунални дејности   

                               Правни и физички лица  кои поседуваат ДОЗВОЛА за вршење на соодветна комунална дејност                     

- Давател на услуга -    

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: III. Објекти на комунална инфраструктура 

Член  10 

Став  1 

Дали давателот на комунална 

услуга – правното и физичо лице 

поседува дозвола издадена од 

надлежен орган   ?     
                   

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  13 

Став  1 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) го врши 

давањето на комуналните услуги  

постојано и квалитетно  ?     

 

 

 

 

 
                 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  13 

Став  1 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) ги одржува 

во функционална исправна 

состојба објектите ,опремата и 

уредите ? 

 

 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член  16 

Став  3 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) извршил - 

не извршил   приклучување на 

комунална инфраструктура на 

градежен објект                                           

изграден согласно со закон ? 

 

Да ☐  Не ☐ 2  

 

 



Член  16 

Став  4 

Дали давателот на комунална 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) приклучил 

градежен објект на комунална 

инфраструктура изграден 

спротивно на закон   ?   

                                                  

Да ☐  Не ☐ 2  

 

 

Член  17 

Став  1 

Дали давањето на комунална 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола)го 

ограничил на било кој корисник  ? 

 

 

 

Да ☐  Не ☐ 2    

Член  18 

Став  1 

Дали давањето на комунална 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) го врши со 

договор ? 

 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член 19  

Став 1   

Дали ( правното и физичо лице 

кое поседува дозвола ) превзема 

соодветни мерки  за остранување 

на причините во случај на прекин 

на давање на комунална услуга ? 

 

                  

                                 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член 19  

Став 2   

Алинеа 1 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) 

обезбедува привремено 

снабдување на корисникот на 

услугата од алтернативни извори ? 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 



Член 19  

Став 2   

Алинеа 2 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) превзема 

итни мерки за остранување на 

причините кои довеле до прекин ? 

 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член 19  

Став 2   

Алинеа 3 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) врши итна 

поправка и замена на комуналните 

инсталации и уреди со кои се 

обезбедува комуналната услуга ? 

 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член 19  

Став 2   

Алинеа 4 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) врши 

заштита на комуналните објекти и 

уреди од евентуални натамошни 

хаварии ? 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член 19  

Став 2   

Алинеа 5 

Дали давателот на комуналната 

услуга (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) превзема 

други мерки определени со акт на 

општината ( на кое општината им 

го доверила вршењето на 

комуналната дејност) ? 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 

Член 24   

Став  1 

Дали (правното и физичо лице 

кое поседува дозвола) врши 

наплата на надоместок за 

извршена комунална услуга 

спротивно на мерните единици  ?       

 
( Договор со корисник) 

                                   

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

 


