
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- кратка верзија - 

 

Назив на закон: Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води                                     

ЈП Колекторски системи ( Основани од Влада на РСМ)  - 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: VI. Надзор над  канализациони системи-давател на услуга 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 3  

 

 

Дали на корисниците на услугата 

им обезбедува трајно и 

непрекинато одведување на 

урбани отпадни води преку 

изградениот канализациониот 

систем ?   

                                                 
                                      

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 4 

 

Дали прибавил одобрение за 

раскопување на   улица 

коловозот, јавна или зелена 

површина од надлежен орган ? 

(увид на лице место) 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 5 

 

Дали по остранување на 

дефектот на канализациониот  

систем ја довел во првобитна 

состојба теренот    (коловозот, 

јавна или зелена површина) ? 

(увид на лице место) 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 6 

 

Дали обезбедил целосна 

документација заради 

воспоставување на подземен 

катастар на канализационен 

систем  ?               

 

 

                                                                                              

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 



Член  37а 

Став  1 

Алинеја 7 

 

Дали врши одржување на  

канализациониот систем   ?                          

 

 

 

                   

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 8 

 

 

Дали врши изградба на објекти на 

канализациониот систем без 

одобрение за градење ?  

 

 

 

 

 

Да ☐  Не ☐ 3  

 

 

Член  37а 

Став  1 

Алинеја 9 

 

 

Дали приклучува објекти на 

канализациониот систем кои 

немаат одобрение за градење ? 

Да ☐  Не ☐ 2    

 


