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В О В Е Д

I ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во Законот за јавна чистота потребно е одредени одредби да се усогласат со 
новиот Закон за инспекциски надзор и Закон за прекршоците.  

II ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
       

Целта на новиот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за 
јавна чистота е да се изврши усогласување со Законот за инспекциски надзор и 
Законот за прекршоците.  

Предлогот на закон се заснова на начелата на уставност, законитост, 
транспарентност и ефикасност.

Предлогот на закон се заснова на истите начела на кои се заснова Законот за 
јавна чистота.

III ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Одредбите на Предлогот на закон немаат фискални импликации. 

IV ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Одредбите на Предлогот на закон немаат фискални импликации. 
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА 
ЧИСТОТА

Член 1
Во Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 
64/09, 88/10, 114/10, 23/2011, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) во членот 7 
став 4 алинеи 1 и 5 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите  
„Република Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 26 ставот 4 се брише.

Член 3

Членот 27 се менува и гласи:
„При вршење на инспекциски надзор општинскиот комунален инспектор, комуналниот 
инспектор на општините во градот Скопје односно комуналниот инспектор на градот 
Скопје и државниот комунален инспектор изрекува инспекциски мерки за 
отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно Законот за 
инспекциски надзор.
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор општинскиот комунален инспектор, 
комуналниот инспектор на општините во градот Скопје односно комуналниот 
инспектор на градот Скопје и државниот комунален инспектор утврди недостатоци 
согласно со член 26 од овој закон со решение изрекува опомена и определува рок во 
кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и 
недостатоците, утврдени со записник.
По исклучок од ставот 2 на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека 
утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат 
непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или загрозување на животната 
средина, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, 
наредба, забрана и друга мерка со која најсоодветно ќе се постигне целта на 
инспекцискиот надзор.
Против решението на инспекторот од ставовите 2 и 3 на овој член, може да се изјави 
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за 
одлучување во втор степен.
Жалбата поднесена против решението од ставот 3 на овој член не го одложува 
неговото извршување.
За изречените опомени од ставот 2 на овој член, инспекторите водат евиденција.
Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени ги пропишува 
министерот за  транспорт и врски.“ 

Член 4
Во членот 28 став 1 зборовите „став 1“ се заменуваат со зборовите „став 2“.

Член 5

Членот 29 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако:

1) не обезбеди редовно и квалитетно одржување на јавната чистота и чистење на 
снегот на јавните површини,
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2) врши одржување на јавната чистота без поседување на дозвола (членови 7 и 9 
став 2),

3) постапува спротивно на одредбите на членот 14 и 14-а од овој закон.
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот 1 на 
овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

Член 6
Членот 29-а се брише.

Член 7
Во членот 30 зборовите „500 евра“ се заменуваат со зборовите „150 евра“.

                                                                                  Член 8
Во членот 32 став 1 зборовите „3000 евра“ се заменуваат со зборовите „1.000 до 1.500 
евра“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот 1 на 
овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

Член 9
Во членот 33 воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 40 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице, ако:“

Член 10
Во членот 33-а зборовите „150 до 200 евра“ се заменуваат со зборовите „150 евра“.

Член 11
Во членот 34 став 1 зборовите „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите „800 до 1.200 
евра“.
Во ставот 2 зборовите „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите „250 евра“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот 1 на 
овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

Член 12
Во членот 35 став 1 зборовите „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите „1.000 до 1.500 
евра“.
Во ставот 2 зборовите „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите „250 евра“.

                                                                                      Член 13
Во членот 37 став 1 зборовите „1.000 евра“ се заменуваат со зборовите „500 до 700 
евра“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот 1 на 
овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

Член 14
Во членот 37-а став (1) зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите „30 
евра“.
Во ставот (2) зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите „30 евра“.
Во ставот (3) зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите „30 евра“.
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Член 15
Во членот 38 став 2 по зборовите „прекршочен платен налог“ се додаваат зборовите 
„согласно Законот за прекршоците“.
Ставот 4 се брише.
Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите  „Република Северна Македонија“.
Ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Член 16
Членот 38-а се брише.

Член 17

Во членот 40 став 2 зборот „мандатен“ се заменува со зборот „прекршочен“, а 
зборовите „мандатниот платен да ја плати глобата во определениот износ или во рок 
од 30 дена место глоба сторителот да изврши определени работи - општокорисна 
работа“ се заменуваат со зборовите „прекршочниот платен налог да плати половина 
од изречената глоба.“
Ставот 3 се менува и гласи:
„Доколку сторителот на прекршокот не плати половина од изречената глоба, 
инспекторот, односно униформираниот полициски службеник ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд. За сторените прекршоци од 
ставот 1 на овој член на сторителот на прекршокот судот може да му изрече 
општокорисна работа согласно Законот за прекршоците.“
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се бришат.
Во ставот 12 кој станува став 4 зборот „мандатeн“ се заменува со зборот 
„прекршочeн“.

Член 18

Членот 40-б се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 19

Членот 42-а се брише.

Член 20
Започнатите постапки од извршен инспекциски надзор, како и започнатите прекршочни 
постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот 
за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/2011, 
53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16).

Член 21
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Во Законот за јавна чистота потребно е да се изврши усогласување со Законот 
за инспекциски надзор и Законот за прекршоците.   

Во Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Закон за јавна 
чистота со членот 1 се предлага во членот 7 зборовите „Република Македонија“ да се 
заменат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Со членот 2 од Предлог законот членот 26 се брише. 
Со членот 3 од Предлог законот членот 27 се менува и се прецизира 

постапката на вршење на инспекциски надзор, а тоа е дека при констатирање на 
недостатоци на записник, инспекторите треба со решение да изречат опомена, а 
доколку со истите се предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по 
животот и здравјето на луѓето или загрозување на животната средина, инспекторот со 
решение може да изрече и друга мерка. По жалбата против решението на инспекторот 
одлучува надлежниот орган во втор степен.

Со членот 4 се предлага во членот 28 наместо став 1 да стои став 2.

Со членовите од 5 до 14 од Предлогот на закон се предвидува намалување на 
глобите согласно Законот за прекршоците со што се врши усогласување со истиот.

Со членовите 15 и 16 од Предлогот на закон се предлага во членовите 38 и 38-
а да се додадат зборовите „согласно Законот за прекршоците“, а зборовите 
„Република Македонија“ да се заменат со зборовите „Република Северна Македонија“ 
.

Со членот 17 од Предлогот на закон се предлага во членот 40 зборот 
„мандатен“ да се замени со зборот „прекршочен“, како и зборовите „мандатниот платен 
налог има сила на извршна исправа и службеното лице ќе го достави до органот 
надлежен за присилно извршување за негово извршување“ се заменуваат со 
зборовите „службеното лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка до надлежен суд“ согласно Законот за прекршоците, а воедно и дека 
постапката за вршење на општокорисна работа ќе ја изрекува судот согласно  Законот 
за прекршоците.

Со членот 18 се менува членот 40-б, а се однесува на тоа дека одмерувањето 
на глобата ќе се врши согласно Законот за прекршоците.

Со членот 19 од предлогот се предвидува членот 42-а да се брише, а истиот се 
однесува на тоа во чиј буџет влегуваат средствата од глобите изречени во мандатна 
постапка и средствата од глоби изречени во прекршочна постапка.

Со членот 20, се додава нова преодна одредба со која се уредува како ќе 
продолжат започнатите инспекциски и прекршочни постапки.

Со членот 21 се пропишува рокот на носење на подзаконскиот акт. 

Со членот 22 од Предлогот на закон, се пропишува влегувањето во сила на овој 
предлог закон. 
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II МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Во Предлогот на закон решенијата се меѓусебно поврзани.

III ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Во Законот за јавна чистота одредбите ќе се усогласат со новиот Закон за 
прекршоците и Законот за инспекциски надзор со што ќе се овозможи прецизирање на 
постапката на инспекциски надзор и намалување на глобите за физичките и правни 
лица. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

Член 7
(1) Одржувањето на јавната чистота и чистењето на снегот и мразот во зимски 

услови на јавните површини го врши јавно претпријатие за комунални услуги, 
основано од општината, општините во градот Скопје и градот Скопје.

(2) Работите на одржувањето на јавната чистота, општината, општините во 
градот Скопје и градот Скопје можат со одлука на советот да го отстапат на 
извршување на правно лице регистрирано за вршење на овие работи, согласно со 
закон.

(3) Правното лице од став (2) на овој член треба да поседува дозвола за 
одржување на јавна чистота, издадена од органот на државната управа надлежен за 
работата од областа на комуналните работи.

(4) За добивање на дозволата од став (3) на овој член правното лице поднесува 
барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
комуналните работи и докази со кои ќе докаже дека ги исполнува следните услови:
- да има седиште во Република Македонија,
- да е регистрирано за вршење на работите одржување на јавна чистота,
- да не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација,
- одговорното лице или член на органот на управување на правното лице да не е 
правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и 
стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците 
од пресудата, или да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на 
дејност додека трае забраната,
- да достави документ за економска и финансиска способност издаден од Централниот 
регистар на Република Македонија,
- да е осигуран во осигурително друштво и да приложи писмен доказ за способноста за 
надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во 
вршењето на неговата дејност во согласност со закон,
- да има вработено најмалку пет лица кои подлежат на задолжителна вакцинација 
согласно со прописите за заштита од заразни болести и
- да има соодветна техничка опрема (едно специјализирано возило за подигање на 
смет, ХТЗ опрема за вработените и неопходни технички средства за одржување на 
јавна чистота).

(5) За издадените дозволи за одржување на јавна чистота органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи води 
регистар за издадени дозволи за одржување на јавна чистота, кој се објавува на 
неговата ВЕБ страница.

(6) Формата и содржината на барањето, формата и содржината на образецот 
на дозволата, начинот на издавање и одземање на дозволата, формата и содржината 
на регистарот од став (5) на овој член како и начинот на неговото водење, ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на комуналните работи. 

Член 26
Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на комуналните работи.
Инспекцискиот надзор го вршат општинските комунални инспектори, комуналните 
инспектори на општините во градот Скопје односно комуналните инспектори на градот 
Скопје.
Државниот комунален инспекторат врши инспекциски надзор над одржувањето на 
јавната чистота на отворените простори на граничните премини и аеродромите и во 
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случаи кога општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје немаат 
овластено комунален инспектор. Во случаите кога инспекцискиот надзор го врши 
Државниот комунален инспекторат, бидејќи нема овластено комунален инспектор, 
инспекцискиот надзор се врши на сметка на општината, општините во градот Скопје, 
односно градот Скопје.
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.
Комуналните инспектори на градот Скопје инспекцискиот надзор го вршат на јавните 
површини, на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица 
во централното градско подрачје и на отворените простори на јавните објекти кои се 
од јавен интерес од локално значење на градот Скопје согласно со закон.
Комуналните инспектори на општините во градот Скопје инспекцискиот надзор го 
вршат на јавните површини, на неизградено градежно земјиште сопственост на 
физички и правни лица во централното подрачје на општината, општините во градот 
Скопје и градот Скопје и на отворените простори на јавните објекти кои се од јавен 
интерес од локално значење на соодветната општина во градот Скопје согласно со 
закон.
При вршењето на инспекцискиот надзор општинскиот комунален инспектор, 
комуналниот инспектор на општините во градот Скопје односно комуналниот 
инспектор на градот Скопје  проверува дали: 
- редовно се одржува јавната чистота на јавните површини од Јавното претпријатие 
или правното лице на кое му се доверени работите на одржувањето на јавната 
чистота, 
- се одржува јавната чистота на отворените простори на јавните објекти, на 
неизградено градежно земјиште во централното подрачје на општината, општините во 
градот Скопје и градот Скопје и на дворните површини на колективните и 
индивидуалните објекти за домување, 
- се чисти снегот, 
- се обезбедени садови за фрлање на отпадоци во внатрешноста, односно ходниците 
на јавните објекти и во санитарните јазли, 
- при одржување на јавни манифестации е отстранет сметот и 
- на излетнички места е отстранет сметот.

Член 27
При вршењето на инспекцискиот надзор општинскиот комунален инспектор, 
комуналниот инспектор на општините во градот Скопје односно комуналниот 
инспектор на градот Скопје и државниот комунален инспектор за утврдените 
неправилности составува записник и донесува решение со определување на рок за 
отстранување на неправилностите.
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 втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка (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.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
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Член 28
Ако во рокот определен во членот 27 став 1 од овој закон лицето не постапи по 
решението на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на 
општините во градот Скопје односно комуналниот инспектор на градот Скопје и 
Државниот комунален инспектор отстранувањето на сметот, односно чистењето на 
снегот ќе го изврши давателот на услугата на сметка на лицето наведено во 
решението.
(2) Доколку сопственикот на неизградено градежно земјиште во централното подрачје 
на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје не постапи по решението 
на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инпектор на општините во градот 
Скопје односно комуналниот инспектор на градот Скопје, отстранувањето на сметот ќе 
го изврши давателот на услугата на негова сметка.

Член 29
(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

за прекршок на правното лице, aко:
(1) не обезбеди редовно и квалитетно одржување на јавната чистота и чистење на 
снегот на јавните површини во зимски услови (член 7),
(2) врши одржување на јавната чистота без поседување на дозвола (членови 7 и 9 
став 2),
(3) постапува спротивно на одредбите  на член 14 и 14-а од овој закон.

(2) 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. 
 

Член 29-а
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 општокорисна 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 општокорисна 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 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 30
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на службеното лице ако постапува спротивно на членот 12 од овој закон.

Член 32
(1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице кое е сопственик или управува со јавен објект, ако не 
постави садови за фрлање на отпадоци и не обезбеди исправни инсталации во 
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санитарните јазли на објектот, нема тоалетна хартија, машини за сушење раце или 
хартија во секое време (член 15).

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

Член 33
Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност во мандатна постапка 

со издавање на мандатен платен налог ке му се изрече на физичко лице, ако:
- постапува спротивно на одредбите од членот 14 на овој закон,
- фрла отпадоци, отпушоци, мастики и други предмети, плука или внесува домашни 
миленичиња без одобрение на надлежен орган во внатрешноста, односно во 
ходниците на јавните објекти (член 16),
- на јавни објекти испишува графити, црта или лепи плакати (член 17),
- постапува спротивно на одредбите од членот 19 на овој закон и 
- постапува спротивно на одредбите од членовите 20 став 2 и 21 на овој закон.

Член 33-а
 Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност во постапка за 
издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
ако постапува спротивно на одредбите од членот 14-а од овој закон.

Член 34
 (1) Глоба во иознос од 2000 евра во денарска противредност  ќе му се изрече 

за прекршок на правното лице ако постапува спротивно на членовите 18 и 19 од овој 
закон.

(2) Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвреност ќе му се изрече за 
прекршок на трговец поединец ако постапува спротивно на членовите 18 и 19 од овој 
закон.
 (3) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на правното лице, ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното 
лице, односно одговорното лице во трговец поединец.

Член 35
 (1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон.
 (2) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвреност ќе му се изрече на 
трговец поединец, ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон.

Член 37
 (1) Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон.
 (2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се 
изрече за прекшокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Член 37-а
 (1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвреност ќе му се изрече 

за прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на комуналните работи ако не ги побара доказите 
по службена должност во рокот утврден во членот 7 став (5) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој 
се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 7 
став (6) од овој закон. 
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(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му изрече 
за прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на комуналните работи ако не одлучи по барањето 
во рокот утврден во членот 7-а став (1) од овој закон. 

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка 
води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. 

Член 38
 (1) Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на 

општините во градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе утврдат дека е 
сторен прекршокот од членовите 29, 32, 33-а, 34 и 35 на овој закон ќе поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, а кога ќе утврдат дека е 
сторен прекршок од членовите 30 и 37 на овој закон ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во 
Министерството за транспорт и врски. 

(2) За прекршоците од ставот 1 на овој член, пред поднесување на барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред Комисијата за 
одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски, општинскиот 
комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје и 
униформираниот полициски службеник ќе спроведат постапка за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог. 

 (3) Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на 
општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и 
униформираниот полициски службеник ќе констатираат прекршок од ставот 1 на овој 
член составуваат 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   прекршочен платен налог заради наплата на глобата 
за прекршокот.

(4) Со потписот на прекршочниот платен налог се смета дека сторителот на 
прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба.

(5)  Сторителот на прекршокот од став 1 на овој член е должен да ја плати 
глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен 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.

(6) Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог, 
општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот 
Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски 
службеник ќе евидентираат дека лицето одбило да се потпише и истите ќе се 
потпишат со полно име и презиме на прекршочниот платен налог. 

(7) Ако сторителот на прекршокот од став 1 на овој член не ја плати глобата во 
рокот утврден во прекршочниот платен налог инспекторите, односно униформираниот 
полициски службеник ќе поднесат барање за поведување на прекршочна постапка 
пред надлежен суд, односно пред Комисијата за одлучување по прекршоци во 
Министерството за транспорт и врски.
 (8) Општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во 
градот Скопје и униформираниот полициски службеник се должни да водат евиденција 
за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

(9) Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број 
на прекршочниот платен налог кој се издава и исход на постапката.
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(10) Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот 
на внесување во евиденцијата. 

(11) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропиша 
министерот за транспорт и врски. Сторителот на прекршокот е должен да ја плати 
глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката 
означена во прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во тој рок 
ќе плати само половина од изречената глоба. Поуката за тоа право е дел од правната 
поука на прекршочниот платен налог.

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 со издавање на прекршочен платен налог.
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 прекршочниот платен налог заради наплата на глобата за прекршокот.
Со потписот на прекршочниот платен 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 прекршочниот платен налог на сметка на 
Буџетот на Република Македонија означена во прекршочниот платен 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 прекршочниот платен 
налог државниот комунален инспектор ќе евидентира дека лицето одбило да се 
потпише и истиот ќе се потпише со полно име и презиме на прекршочниот платен 
налог.
Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот 
утврден во прекршочниот платен налог државниот комунален инспектор ќе поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
Државните комунални инспектори се должни да водат евиденција издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.. 14
Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој се издава и исход на постапката.
Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за 
транспорт и врски.

Член 39
Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски од 
овој закон ја формира министерот за транспорт и врски и е составена од два члена и 
претседател.
Членовите на Комисијата треба да имаат завршено високо образование и работно 
искуство најмалку од две години, а претседателот е дипломиран правник со положен 
правосуден испит и работно искуство најмалку од четири години.
Член 39-а
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Доставувањето на известувањата и одлуките на Комисијата за одлучување по 
прекршоци се врши согласно со одредбите од Законот од општата управна постапка.
Ако живеалиштето на лицето на кое известувањето или одлуката треба да му се 
достави е непознато за органот чие писмено се доставува, Комисијата за одлучување 
по прекршоците ќе го истакне известувањето, односно одлуката на огласна табла во 
Министерството за транспорт и врски и со истекот на осум дена од денот на 
истакнувањето на огласната табла во Министерството за транспорт и врски ќе се 
смета дека доставувањето е уредно.

Член 40
(1) Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на 

општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје, односно 
униформираниот полициски службеник и комуналниот редар ќе утврди дека е сторен 
прекршок од член 33 на овој закон, 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, како и 
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот. 

(2) Општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во 
градот Скопје односно комуналниот инспектор на градот Скопје, униформираниот 
полициски службеник и комуналниот редар на сторителот ќе му врачи мандатен 
платен налог во кој се наведуваат битните елементи на дејствието, од кое произлегува 
правното обележје на прекршокот: лично име, адреса и единствен матичен број на 
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патна исправа и држава, а за правно 
лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, 
правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за 
плаќање и правна поука, со рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен 
да ја плати глобата во определениот износ или во рок од 30 дена место глоба 
сторителот да изврши определени работи - општокорисна работа. 

(3) Доколку сторителот на прекршокот на кој му е врачен мандатен платен 
налог прифати да врши општокорисна работа, е должен во рок од три дена по 
извршувањето да достави потврда за извршената општокорисна работа до 
инспекторот, односно униформираниот полициски службеник или комуналниот редар 
што го упатил на општокорисна работа. 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. 

(4) Доколку сторителот на прекршокот е малолетник во тој случај се постапува 
согласно со Законот за прекршоците и Законот за правата на децата. 

(5) Министерот за транспорт и врски го утврдува видот, висината и чинењето на 
општокорисната работа за секој прекршок одделно, како и начинот на нејзиното 
извршување во согласност со министерот за правда. Висината на средствата 
наменети за општокорисна работа не може да биде повисока од висината на 
пропишаната глоба за прекршокот при што вредноста на 1 час општокорисна работа 
изнесува најмалку 50, а најмногу 125 денари во зависност од видот и сложеноста на 
општокорисната работа. 

(6) Јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или правното лице за 
одржување на јавна чистота е должно да води регистар за вршење на општокорисна 
работа. 

(7) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 2 на овој член или 
во рок од 30 дена не достави потврда издадена од службено лице дека извршил 
општокорисна работа, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и 
службеното лице ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за 
негово извршување. Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би 
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можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата 
изречена со мандатниот платен налог. 

(8) Општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во 
градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски 
службеник се должни да водат евиденција за издадените мандатни платни налози и за 
исходот на покренатите постапки. 

(9) Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број 
на мандатниот платен налог кој се издава и исход на постапката. 

(10) Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот 
на внесување во евиденцијата. 

(11) 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. 

(12) Формата и содржината на мандатниот платен налог ја пропишува 
министерот за транспорт и врски.

Член 40-б
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец поединец 
се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 42-а
 (1) Средствата од глобите изречени во мандатна постапка од страна на 
комуналните редари, општинските комунални инспектори на општините, комуналните 
инпектори на општините во градот Скопје и на градот Скопје, како и средствата од 
глоби изречени во прекршочна постапка поведена по барање од општинските 
комунални инспектори на општините, комуналните инспектори на општините во градот 
Скопје и на градот Скопје, се приход на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје.

(2) Средствата од глобите изречени во мандатна постапка и средствата од 
глоби изречени во прекршочна постапка поведена по барање на униформираните 
полициски службеници се приход на Буџетот на Република Македонија.


