
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
 
 
 

Назив на закон:       Законот за комуналните такси (“Сл. весник на РМ бр.61/04,64/05,92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16) 
 
 

Субјекти на надзор:           Обврзник на комунална такса е физичко и правно лице и граѓанинот кои користат определени 

права, предмети и услуги за чие користење е пропишано плаќање на комунална такса. 
 

Надлежна инспекциска служба:  Општина Радовиш, Сектор инспекторат - Одделение за друг вид надзор од 

надлежност на општината 
 
 

Податоци за субјектот на надзор 
 

Полн назив на субјектот на надзор  
Седиште на субјектот на надзор  
Единствен      даночен      број      на 

субјектот 
 

Шифра и назив на претежна дејност 

на субјектот на надзор 
 

Име/презиме   на   Одговорно   лице 

или 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: Комунална такса за користење на просторот пред деловните простории за 

вршење на дејност 

 

Член 3 
 

став 3 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 

3.000 евра во денарска 

противвредност за 

сторен прекршок ќе му 

се изрече на правното 

лице односно трговец 

поединец, ако не го 

плати утврдениот 

износ на таксата во 

пропишаниот рок 

 

 

Член 3 
 

став 3 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 30% 
од  одмерената  глоба 
за     правното     лице, 
односно трговец 
поединец, ќе му се 
изрече на одговорното 
лице  во  правното 
лице, односно трговец 
поединец за 
прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 

 

Назив на глава / оддел од прописот: Комунална такса за користење на простор за паркирање на патнички моторни 

возила, товарни моторни возила и нивните приколки и автобуси, што за таа цел ќе ги определи општината 



 

 

Член 3 

став 8 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 

3.000 евра во денарска 

противвредност за 

сторен прекршок ќе му 

се изрече на правното 

лице односно трговец 

поединец, ако не го 

плати утврдениот 

износ на таксата во 

пропишаниот рок 

 

 

Член 3 
 

став 8 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 30% 
од  одмерената  глоба 
за правното лице, 
односно трговец 
поединец, ќе му се 
изрече на одговорното 
лице  во  правното 
лице, односно трговец 
поединец за 
прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 

 

Назив на глава / оддел од прописот: Комунална такса за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, 

автобуси, специјални возила и мотоцикли 

 

Член 3 

став 9 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 

3.000 евра во денарска 

противвредност за 

сторен прекршок ќе му 

се изрече на правното 

лице односно трговец 

поединец, ако не го 

плати утврдениот 

износ на таксата во 

пропишаниот рок 

 



 

 

Член 3 

став 9 

Дали обврзникот на комунални 

такси го платил утврдениот износ 

на таксата во пропишаниот рок 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 18 
Глоба во износ од 30% 
од  одмерената  глоба 
за     правното     лице, 
односно трговец 
поединец, ќе му се 
изрече на одговорното 
лице  во  правното 
лице, односно трговец 
поединец за 
прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 

 


