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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

Член 1
Во Законот за јавна чистота (“Службен весник на Република Македонија” број
111/2008, 64/2009, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11 и 80/12), во членот 11-а став 1
по зборовите: „со член 33“ се додава броjoт „и 33-а“.
Член 2
Во членот 14 алинеите 1, 4, 13, 14, 16, 17, 23 и 24 се бришат.
Алинеите 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 и 27
стануваат алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.
Член 3
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:
„Член 14-а
Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането:
- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут),
- палење, закопување и уништување на смет,
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, отпад или слични
материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со
поклопец,
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта
или градилишта со валкани тркала,
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
- палење и уништување на садовите за собирање смет и
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на
детски игралишта).“
Член 4
Во член 19 став 1 алинејата 10 се брише.
Алинејата 11 станува алинеја 10.
Член 5
Во членот 26 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Државниот комунален инспекторат покрај работите утврдени во ставот 3 на овој
член при вршење на инспекцискиот надзор проверува дали:
- во јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или во правното лице
каде што се врши општокорисната работа, директорот овластил лице за вршење
на контрола при извршувањето на општокорисната работа,
- општокорисната работа се врши на начин согласно со овој закон,
- во јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или во правното лице
каде што се врши општокорисната работа, директорот овластил лице за
фотографирање на лицата кои вршат општокорисна работа и
- фотографирањето се врши на начин согласно со овој закон.“
Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7.
Член 6
Членот 26-а се брише.
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Член 7
Во членот 27 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„Против решението на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор
на општините во градот Скопје, односно комуналниот инспектор на градот Скопје
може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).
Против решението на државниот комунален инспектор може да се поднесе жалба
во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија.“
Ставот 4 се брише.
Ставот 5 станува став 4.
Член 27-а се брише.

Член 8

Член 9
Во членот 29 став 1 точката 2 се брише.
Точката 3 станува точка 2.
Точката 4 која станува точка 3 се менува и гласи:
“3) постапува спротивно на одредбите од членот 14 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13, 16, 17 и 19 и членот 14-а од овој закон.“
Член 10
Членот 29-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота
или директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа,
доколку издаде потврда без да е извршена општокорисна работа (член 40 став 5).
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на лицето овластено за контрола при вршењето на општокорисната
работа доколку не врши контрола или не изготви писмен извештај за извршена
општокорисна работа, како и доколку изготви писмен извештај, а општокорисната
работа не е извршена (член 40 став 5).
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота
или директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа,
доколку не овласти лице за фотографирање при вршење на општокорисна работа
(член 40 став 6).
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на лицето овластено за фотографирање при вршење на општокорисна
работа, доколку не изврши фотографирање и не ги чува фотографиите од
извршената општокорисна работа (член 40 став 6).“
Член 11
По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:
„Член 33-а
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршок, ако постапува спротивно на одредбите од членот 14-а
од овој закон.“
Член 12
По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:
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„Член 38-а
Кога државниот комунален инспектор ќе утврди дека е сторен прекршокот од
членот 29-а од овој закон ќе поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка до надлежниот суд.
За прекршоците од ставот 1 на овој член пред поднесување на барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, државниот комунален
инспектор ќе спроведе постапка на порамнување.
Кога државниот комунален инспектор ќе констатира прекршок од ставот 1 на овој
член составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот
времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на
прекршокот и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишува
овластеното службено лице и сторителот. Ако сторителот го признае прекршокот
службеното лице ќе му издаде платен налог заради наплата на глобата за
прекршокот.
Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се
согласува да ја плати изречената глоба.
Сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата
во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот
на Република Македонија означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати
глобата во рокот утврден во овој став ќе плати само половина од изречената
глоба.
Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог
државниот комунален инспектор ќе евидентира дека лицето одбило да се
потпише и истиот ќе се потпише со полно име и презиме на платниот налог.
Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во
рокот утврден во платниот налог државниот комунален инспектор ќе поднесе
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
Државните комунални инспектори се должни да водат евиденција за
прекршочните постапки за порамнување.“
Член 13
Во членот 39 став 1 по зборовите: „од член 33“ се додава бројот „и 33-а“.
Член 14
Во членот 40 став 5 втората реченица се менува и гласи: „Потврдата ја издава
директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или
директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа, врз
основа на писмен извештај изготвен од лицето овластено од директорот на
јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или директорот на правното
лице за контрола при извршувањето на општокорисната работа.“
Ставот 10 се менува и гласи:
„Формата и содржината на потврдата за извршена општокорисна работа, како и
формата, содржината и начинот на водење на регистарот за вршење на
општокорисна работа ги пропишува министерот за транспорт и врски.“
Член 15
Во членот 40-а по зборовите: „со членот 33“ се додава бројот „и 33-а“.
Член 16
Во членот 40-б по зборовите: „од членот 33“ се додава бројот „и 33-а“.
Член 17
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 18
Почнувајќи од 1 април 2014 година актите и списите од постапувањето на
Комисијата за одлучување по прекршоци предвидена со овој закон и на
општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во
градот Скопје, односно комуналниот инспектор на градот Скопје, униформираниот
полициски службеник, комуналниот редар на јавните претпријатија или правните
лица каде што се врши општокорисната работа, Државниот управен инспекторат
и Управата за јавни приходи, по нивното донесување, односно изготвување се
евидентираат и се разменуваат преку посебен информациски
систем во електронски облик.
Начинот на постапување преку информацискиот систем го пропишува министерот
за транспорт и врски.
Член 19
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавна чистота.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија’’, а одредбата од членот 7 ќе започне да се
применува од 1 мај 2014 година.
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