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Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 8 

Став 1 

Дали давателот на комуналните услуги на 
корисниците на услугите не им обезбеди 
трајно и непрекинато снабдување со 
здравствена исправна и чиста вода за пиење 
преку изградениот водоснабдителен систем, 
како и одведување на урбани отпадни води 
преку изградениот канализационен систем   

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став  1 

 

Точка 1 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 правнотолице 

давател на услугата 

 

 

Член  9 

Став  2 

Дали давателот на комуналните услуги 

врши испитување на здравствената 

исправност на водата за пиење 

 

 

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став  1 

 

Точка 2 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 правнотолице 

давател на услугата 

 

 

Член 10 

Став 1 

Дали давателот на комуналните услуги ги 

снабди корисниците со неопходно 

количество вода за пиење   

Да ☐  Не ☐ Член 43  

Став  1 

Точка 3 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 правнотолице 

давател на услугата 

 

 

Член  13 

Став 1 

 

Дали давателот на комуналните услуги 

обезбеди целосна документација за 

водоснабдителниот и канализациониот 

систем  

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став  1 

Точка 4 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 правнотолице 

давател на услугата 

Член  14 

Став1 и  

Член 17 

Став 1 

 

Дали давателот на комуналните услуги не 

го одржува водоснабдителниот и 

канализационен систем  

 

Да ☐  Не ☐ Член  1 

Став1 

Точка 5 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице давател на 
услугата,:  
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 
давател на услугата 
 

 

Член 21  
Дали давателот на комуналните услуги не 

прибави одобрение за раскопување од 

надлежен орган  

Да ☐  Не ☐ Член  43 

Став1 

Точка 6 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице давател на 
услугата,:  
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 
давател на услугата 
 

 

Член  21 

Став 3 

 Дали давателот на комуналните услуги не 

ги доведе во првобитна состојба улицата, 

односно земјиштето каде што се врши 

отстранување на дефектот  

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став1 

Точка 7 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 

давател на услугата 

 

 

Член  23  

Став 1 

алинеа 9 

 

Дали давателот на комуналните услуги 

приклучува објекти со водоснабдителен и 

канализационен систем, кои немаат 

одобрение за градење   

 

 

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став1 

Точка 8 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 

давател на услугата 

 



 

Член 30  

Став 3 

 Дали давателот на комуналните услуги во 

определен рок  постави исправен водомер 

(член 30 став (3)). 

 

Да ☐  Не ☐ Член 43 

Став1 

Точка 9 

 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице давател на 

услугата,:  

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 правнотолице 

давател на услугата 

 

 

Член 15 

Став 1 

Дали правното и физичко лице како 

корисник на комунални услуги не дозволи 

на давателот на услуга непречено 

отстранување на дефект на водоводна 

мрежа  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 2 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 

денарска противвредност, ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на 

овој член на физичко лице корисник  на 

услугата 

 

 

Член 18 
Дали правното и физичко лице како 

корисник на комунални услуги    не го 

извести давателот на услугата за 

оштетувањата во канализационата мрежа  

  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 3 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член на физичко лице корисник  на 
услугата 
 

 



Член 22 
Дали правното и физичко лице како 

корисник на комунални услуги       не 

дозволи премин заради вршење премер, 

снимање, проектирање и изведување на 

работи на одржување и реконструкција на 

објекти од водоснабдителен и 

канализационен систем   

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став1 

Точка 4 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член на физичко лице корисник  на 
услугата 
 

 

Член 23 

Став 1 

алинеа 1 

Дали правното и физичко лице како 

корисник на комунални услуги       

неовластено стопанисува со 

водоснабдителен и канализационен систем  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1  

Точка 4а 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член23 

Став 1 

алинеа 1 

Дали правното и физичкото лице како 

корисник на комуналните услуги изгради 

станбени и други објекти над водоводна 

или канализациона мрежа (член 23 став (1) 

алинеја 1);  

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1  

Точка 5 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 

 



 

Член 23  

Став 1  

алинеа 2 

 

Дали правното и физичкото лице како 

корисник на комуналните услуги изврши 

приклучување на водоводна и 

канализациона мрежа без одобрение за 

приклучување  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1  

Точка 6 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 

 

Член 23  

Став 1 

алинеа 3 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга изврши 

поврзување на водоводна мрежа на 

корисникот на услугата кој користи вода од 

индивидуални извори со водата од 

водоводниот приклучок  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 7 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 23  

Став 1  

алинеа 4 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга бесправно 

користи вода пред водомер  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 8 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 



Член 23  

Став 1  

алинеа 5 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга испуштање 

цврсти материи во канализациониот систем  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 9 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 23  

Став 1  

алинеа 6 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга испушта 

урбани отпадни води, како и урбани 

отпадни води од септички јами и отпад во 

канализациониот систем  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 10 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 23  

Став 1  

алинеа 7 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга испушта 

отпадни материи и води кои со своето 

агресивно дејство ги оштетува  

ѕидовите на канализациониот систем  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 11 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 



Член 23  

Став 1  

алинеа 8 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга  испушта 

нафта и нафтени деривати, како и цврсти и 

течни запаливи и експлозивни материи во 

канализациониот систем  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 12 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 23  

Став 1  

алинеа 10 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга испушта 

отпадни води од домаќинства и 

индустриски отпадни води во системот на 

атмосферската канализација, односно 

испушта атмосферски води во 

канализациониот систем за отпадни води 

од домаќинства и индустриски отпадни 

води   

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 13 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 23  

Став 1  

алинеа 11 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга   испушта 

индустриски отпадни води во 

канализационен систем без претходно 

извршено потребно пречистување  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 14 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 



Член 23  

Став 1  

алинеа 12 

 

 Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга самоволно 

демонтирање и монтирање на водомери и 

водомерни арматури  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 15 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 26  

Став 3 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга не ја спои 

својата куќна канализација со уличната 

канализација   

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 15а 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 28 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга нема 

посебен водомер  

 

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 16 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 



Член 29 

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга  не 

овозможи непречен пристап заради читање 

на водомерот и одржување на водоводниот 

приклучок, како и за контрола на 

исправноста на хидрофорските постројки и 

други уреди  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 17 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 
 

 

Член 30  

Став 1  

 

Дали правното или физичкото лице како 

корисник на комуналнита услуга не го 

извести во рок од три дена давателот на 

услугата дека водомерот е неисправен, 

закочен или стопен  

Да ☐  Не ☐ Член 42 

Став 1  

Точка 18 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице корисник на 

услугата  

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 правнотолице 

корисник на услугата. 

Глоба во износ од 300 до 450 евра во 
денарска противвредност, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
физичко лице корисник  на услугата 

 

                                    


