
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- кратка верзија - 

 

Назив на закон: Закон за управување со отпад 

                               Јавно комунално претпријатие   – 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: XIV. Делокруг на Државниот комунален инспектор 

Член  55 

Став  2 

 

Дали  давателот на услугата (ЈКП ) 

, опасниот отпад кои се создава од 

домаќинствата, од собирните 

места каде се лоцирани садовите 

кои служат за собирање на опасен 

отпад  или собирниот центар  го 

собираат одделно од другиот 

отпад? 

    

(Увид на лице место ) 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  55 

Став  4 

 

Дали давателот на услугата (ЈКП ) 

го собира и транспортира опасниот 

отпад од домаќинствата од 

соборното место или собирниот 

центар и го предава на операторот 

на регионалниот центар  ?           

 

  (Евиденционен лист- формулар 

за отпад)                           

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 

Член  55 

Став  5 

Дали  операторите на 

регионалните центри за 

управување со отпад го 

селектираат и го предаваат 

собраниот опасен отпад од 

домаќинствата  на правни лици кои 

поседуваат соодветна дозвола за 

вршење на дејноста управување со 

отпад ? (Евиденционен лист- 

формулар за отпад 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

 



Член  62 

Став  1 

 

Дали давателот на услугата  (ЈКП) 

на местата определени од 

градоначалникот поставиле 

садови за собирање и селектирање 

на отпадот ?  

 

(Програма за управување со 

отпад-Шематски приказ) 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

Член 62  

  

 

Дали давателот на услугата (ЈКП) , 

опасниот отпад од домаќинствата 

се собира одделно од другиот 

отпад и на други места определени  

за собирање на опасен отпад од 

домаќинствата ?   

  

Увид на лице место                                                                    

Да ☐  Не ☐ 2  
 

Член 62 

  

 

Дали субјектот на надзорот 

односно давателот на услугата 

(ЈКП) , комуналниот отпад го 

остава на места определени за 

селектирање и собирање на 

отпадот  согласно овој член ?  

 

(Увид на лице место ) 

 

Да ☐  Не ☐ 2  
 

Член 62  

Став 1 

 

 

 

Дали давателот на услугата  (ЈКП)  

поставиле садови за собирање и 

селектирање на комуналниот 

отпад согласно член 62 став 3 од 

овој закон ?  

 

(Увид на лице место ) 

 

 

 

Да ☐  Не ☐ 3  
 



Член 63  

Став 2 

 

Дали создавачите на 

комерцијалниот отпад имаат 

склучено договор за собирање и 

транспортирање на отпадот со 

давателот на услугата (ЈКП) ? 

 

( ДОГОВОР ) 

 

Да ☐  Не ☐ 3  
 

 


