
 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за урбано зеленило    

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 14 
 

  

Дали правнот лице давател на комуналните 

услуги врши подигање и одржување на 

зеленило без да е регистриран и не 

поседува дозвола за вршење дејност  

 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1 и 2 

 

Глоба во износ од 500 до1500 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 
 

 

Член  25 

 

 Дали правното лице давател на комуналната 
не обезбеди редовно и квалитетно одржување 
на зеленилото согласно со членот 25 од овој 
закон; 3) ако не формира зелен катастар и 
тековно не го ажурира согласно со членот 32 
од овој закон; 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1 и 2 

 

Глоба во износ од 500 до1500 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 
 

 

Член 32 

 

Дали правното лице давател на 

комуналната има формирано зелен 

катастар и тековно не го ажурира согласно 

со членот 32 од овој 

Да ☐  Не ☐ Член 44 

Став 1 и 2 

 

Глоба во износ од 500 до1500 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 
 

 

Член  25 

Став 1 

Дали правното лице кое е сопственик на 

зелената површина  редовно  ја одржува 

согласно законот  

Да ☐  Не ☐ Член 45 

Став  1 и 2 

 

Глоба во износ од 500 до1500 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 

 



 

 

Член  25 

Став1 

 

Дали физичко лице кое е сопственик на 

зелената површина ако редовно не ја 

одржува согласно со членот 25 став (1) од 

овој закон 

Да ☐  Не ☐ Член 46 Глоба во износ од 50 евра во 
денарскапротиввредност во постапка 
за издавање на прекршочен платен 
налог ќе му се изрече на физичкото 
лице 

 

Член  38 и 39 

 

Дали на правното лице има постапено 

спротивно на членовите 38 и 39 од овој 

закон. 

 

Да ☐  Не ☐ Член  47 

Став 1 и 2 

 

 

Глоба во износ од 600 до2000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 
 

 

 

Член  38 и 39 

 

Дали на физичко лице има постапено 

спротивно на членовите 38 и 39 

 

Да ☐  Не ☐ Член  48 

 

 

Глоба во износ од 50 евра во 
денарскапротиввредност во постапка 
за издавање на прекршо- 
чен платен налог ќе му се изрече на 
физичкото лице 
 

 

 

Член  20 

Став 1 

 

Дали правното лице носител на лиценца за 

изработка на урбанистички планови ако 

изработи детален урбанистички план и 

архитектонско урбанистички проект 

спротивно  од овој закон..  

 

Да ☐  Не ☐ Член 49 

Став 1 и 3 

Глоба во износ од 2000 до000 евра во 

денарска противвредност ќе му 

сеизрече за прекршок u на правното 

лице 

Глоба во висина од 30% од одмерената 
глоба заправното лице, ќе му се изрече 
за прекршокот од ставот 1 на овој член 
и на одговорното лице во правното 
 

 

 


