
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти   

Субјекти на надзор:     

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

комунална и инспекција 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 7 и11 
Дали има поставени табли со имиња на 

улица и таблички со броеви на објектите 

на начинот и во определениот рок утврден 

со овој Закон  

 

Да ☐  Не ☐ Член 33 

 

Глоба во износ од 200 до 300 евра во 

денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршок на службено лице доколку 

нема поставени табли со имиња на 

улица и таблички со броеви на 

објектите на начин и во определен рок 

утврден со овој Закон 

 

Член 13,14 и 

23 

Дали правното лице сопственик на 

објектот, доколку пишува други ознаки и 

текстови на таблите, односно не овозможи 

поставување на таблата со име на 

улицата, како и не постави табличка со 

број на објектот 

Да ☐  Не ☐ Член 34 
Глоба во износ од 400 евра во 

денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршок на правно лице сопственик 

на објектот,  

Глоба во висина од 30% од одмерената 

глоба за правното лице, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член и на одговорното лице во 

правното лице сопственик на објектот. 

 

Член 16  

Став 4  

Дали службено лице врши контрола и 

дали се обновуваат оштетените или 

исчезнати табли и таблички со броеви 

(член 16 став (4)). 

Да ☐  Не ☐ Член 35  

 

Глоба во износ од 100 до 200 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на службено лице  

 

Член  13 и 16 

Став 1 и 2 

 

Физичко лице кое пишува други ознаки и 

текстови , односно неовластено ќе постави 

табла со име на улицата или табличка со 

број на објектот. 

Да ☐  Не ☐ Член 36 

 

Глоба во износ од 40 до 60 евра во 

денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршок на физичко лице  

 

Член  17  

Став 3  

Дали службеното лице врши нумерирање 

на објект со букви (бб). 

 

Да ☐  Не ☐ Член  36а 

 

Глоба во износ од 500 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок  на службено лице 

 

Член  26  

Став 1 

 

Дали службеното лице води електронска 

евиденција  
Да ☐  Не ☐ Член 37 Глоба во износ од 400 до 600 евра во 

денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршок на службено доколку не 

води евиденција  

 



Член  26  

Став 1 

Дали службеното лице заради 

необезбедување на пристап до 

податоците или ненавремено доставување 

на евидентираните промени во 

евиденцијата, како и за неовластено 

давање на податоци или промени на 

податоците во евиденцијата  

Да ☐  Не ☐ Член 38 

Глоба во износ од 300 до 500 евра во 

денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршок на службено лице 

 

 


