
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон:Закон за Јавните патишта  

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба:Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат -Одделение за градежна, 

коминална и инспекција за сообраќај и патишта   

 

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 Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 47-а 
Дали постапиле спротивно на 

одобрен сообраќаен проект за 

времен режим на сообраќај? 

Да ☐  Не ☐ Член 77 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице. 

 

Член 33 
Дали има одобрение за употреба за 

предавање во употреба на јавен 

пат? 

Да ☐  Не ☐ Член 77 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30%од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице. 

 

Член 40 
Дали има одобрение за 

поставување на телефонски, 

телеграфски и други кабловски 

водови, нисконапонски електрични 

водови односно водови за 

напојување , канализација, водови, 

топловоди и други слични уреди? 

Да ☐  Не ☐ Член 78 
Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице. 

 

Член 45 Дали има одобрение за 

поставување и користење на 

натписи и рекламни табли во 

патниот и заштитниот појас на јавен 

пат? 

Да ☐  Не ☐ Член 79 Глоба во износ од 2.500 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице. 

 

Член 64-а 
Дали  има лиценца за остранување 

на оштетени возила и возила во 

дефект од улиците и локалните 

патишта за територијата на 

Општина Радовиш ? 

Да ☐  Не ☐ Член  79 

 

Глоба во износ од 2.500 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

 



одговорното лице во правното лице, 

и глоба во износ од 100 до 300 евра 

во денарска противвредност ќе се 

изрече на физичко лице. 

Член 53 
Дали има техничка документација  

за поставување, заменување и 

остранување на сообраќајните 

знаци и заштитната опрема на 

јавните патишта? 

Да ☐  Не ☐ Член  79 

 

Глоба во износ од 2.500 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице, 

и глоба во износ од 100 до 300 евра 

во денарска противвредност ќе се 

изрече на физичко лице. 

 

Член 46 
Дали има одобрение за изградба на 

на пристапен пат ? 
Да ☐  Не ☐ Член 78 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице , и глоба од 

30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице 

 

Член 60  
Дали станицата за технички 

преглед на моторни возила  

техничкиот преглед на возилото го 

врши по пресметан  и по извршена 

уплата на износот од 99%  на 

надоместок за употреба на јавните 

патишта (патна такса)по категорија 

на возила  на Јавното претпријатие 

Да ☐  Не ☐ Член 77  

 

Глоба во изност од 5000 евра  во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице  

Глоба во висина од 30% од 

одмерената глоба   за правно лице 

ќе му се изрече и на одговорното 

лице во правно лице   

 

Член 39  
Дали на јавен пат  презема 

мерки,работи  за заштита утврдени 

со овој закон 

Да ☐  Не ☐ 

 

Член 78  

 

Глоба во изност од 3000 евра  во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице 

Глоба во висина од 30% од 

одмерената глоба   за правно лице 

ќе му се изрече и на одговорното 

лице во правно лице   

 



 
 

    

 


