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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

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности 
се врши изменувања и дополнувања во делот на инспекцискиот надзор и прекршоците. 
Ова од причина што е потребно да се изврши негово усогласување со новиот со Законот 
за инспекцискиот надзор и Законот за прекршоците.

II  ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на Предлог - законoт за изменување и дополнување на Законот за комуналните 
дејности е усогласување со Законот за инспекцискиот надзор и Законот за прекршоците. 
Предлог законот се заснова на начелата на уставност, законитост, транспарентност и 
ефикасност.

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

Одредбите на Предлог - законот немаат дополнителни финансиски последици врз 
буџетот и другите јавни финансиски средства.

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

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности

Член 1  
Во Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18) во членот 4 точка 4, член 7 став (4), 
член 8 став (1), член 9 став (4) и член 21 зборовите „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“. 

Член 2
Во членот 22 во ставот (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3
Членот 30-а се менува и гласи:
„(1) Со Државниот комунален инспекторат раководи директор.
 (2) За директор на Државниот комунален инспекторат може да биде именувано 

лице кое ги исполнува условите утврдени во Законот за инспекциски надзор.“

Член 4
Во членот 31 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 5
Членот 32 се менува и гласи:
„Државен комунален инспектор, општински комунален инспектор, комунален 

инспектор во општините во градот Скопје и градот Скопје, може да биде лице кое ги 
исполнува условите за инспектор утврдени во Законот за инспекциски надзор“.

Член 6
Во членот 33 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите 

„Република Северна Македонија“.

Член 7
Членот 35 се менува и гласи:

“(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 30 став (1) од овој 
закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и 
недостатоци согласно Законот за инспекциски надзор.
(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, може со 
решение да изрече опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е 
должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.
(3) Кога утврдените неправилности и недостатоци од членовите 10 став (1), 18 и 19 можат 
да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на 
луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или 
загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со 
решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга 
мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.
(4) Против решението на инспекторите од членот 30 став (1) од овој закон, може да се 
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган 
за одлучување во втор степен.



(5) Жалбата изјавена против решението на инспекторите од членот 30 став (1) од овој 
закон не го одлага извршувањето на решението.
(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 30 став (1) 
од овој закон водат евиденција.
7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите 
од областа на комуналните работи.“
                                                

Член 8
Членот 36 се менува и гласи:
„Директорот на Државниот комунален инспекторат врши работи утврдени во 

Законот за инспекциски надзор.“

Член 9
Членот 38 се брише.

Член 10
Во членот 41 став (1) во воведната реченица зборовите „3.000 евра“ се заменуваат 

со зборовите „1.500 до 3.000 евра“, а зборовите „односно трговец поединец“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во висина од 350 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице – 
давател на комуналната услуга. На одговорното лице во правното лице од ставот (1) на 
овој член, може да му се изрече и санкција за забрана за вршење на определена 
должност или професија.“

Член 11
Во членот 42 во воведната реченица зборовите „1.000 до 1.500 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „200 до 250 евра во денарска 
противвредност“.

Член 12
Членот 43 се брише.

Член 13

Членот 44 се менува и гласи:
„(1) Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со овој закон се води 

пред надлежен суд.
(2) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 30 став (1) 

од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен 
налог согласно Законот за прекршоците.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот 
кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа 
на комуналните работи.“
                                                
                                                                     Член 14

Членот 44-а се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата која е пропишана со овој закон се врши 

согласно Законот за прекршоците.“



Член 15
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Со членовите 1 и 6 како и во останатите одредби од Законот се врши усогласување со 
Амандманот XXXIII од Уставот на Република Северна Македонија. 

Со членот 2 од Предлог - законот се пропишува дека висината на надоместокот кој се 
однесува за комунален отпад на регионално ниво, со методологија ја утврдува 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Со членовите 3, 4, 5, 7, 8 и 9 од Предлог - законот се врши усогласување на Законот за 
комуналните дејности со новиот Закон за инспекциски надзор.  

Со членовите 10, 11, 12, 13 и 14 од Предлогот се врши усогласување на Законот за 
комуналните дејности со новиот закон за прекршоците.

Членот 15 од Предлог - законот е преодна одредба за донесување на подзаконски акт.

Со членот 16 од Предлог - законот се пропишува влегувањето во сила на овој закон. 

II МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Се врши негово усогласување со новиот Закон за прекршоците и Закон за инспекциски 
надзор. Предложените одредби се меѓусебно поврзани и претставуваат соодветна 
правна целина.

III ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Ќе се изврши негово усогласување со новиот Закон за инспекцискиот надзор и Законот за 
прекршоците.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 4

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Комунална дејност" е стопанска дејност за давање на комунални услуги за 
задоволување на потребите на физички и правни лица за која единиците на локалната 
самоуправа обезбедуваат услови за соодветен обем, квалитет, достапност, континуитет и 
надзор над нејзиното вршење;

2. "Дозвола за вршење на комунална дејност" е акт издаден од надлежен орган на правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на одредена комунална дејност согласно 
со условите пропишани со посебен закон со кој се уредуваат условите и начинот на 
вршење на одделни комунални услуги;

3. "Субјекти на надзор" се јавни претпријатија основани за вршење на комунални дејности 
и правни и физички лица на кои им е доверено вршење на комунални дејности;

4. "Давател на комунална услуга" е јавно претпријатие основано од општината, 
општините во градот Скопје и градот Скопје и Владата на Република Македонија или 
правно и физичко лице кое поседува дозвола за вршење на комунална дејност;

5. "Корисник на комунална услуга" е правно и физичко лице кое ги користи услугите на 
давателот на услугата, чии права и обврски се регулираат со меѓусебно склучен договор;

6. "Урбана опрема" се предмети и објекти кои служат за давање на комунална услуга за 
заедничка потрошувачка, како што се фонтани, споменици, клупи, рекламни паноа, 
градски чешми, часовници, опрема за детски и други игралишта , садови за отпад, опрема 
за постојки и друго;

7. "Објекти на комунална инфраструктура" се градежни објекти, инсталација, опрема, 
јавни површини и други објекти на комуналната инфраструктура кои служат за давање на 
комунални услуги на корисниците и се добра од јавен интерес и

8. "Одлука за комунален ред" е акт на општината, општините во градот Скопје и градот 
Скопје со кој се уредуваат поблиските услови и начинот на давање на комуналните 
услуги.

Член 7

(1) Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми.

(2) Развојните планови за вршење на комуналните дејности се донесуваат за период од 
три години од страна на советот на општината, општините на градот Скопје и градот 
Скопје.

(3) Јавните претпријатија основани од општината, општините во градот Скопје и градот 
Скопје за вршење на комунални дејности врз основа на развојните планови, донесуваат 



годишна програма до крајот на тековната година за наредната година по претходна 
согласност од советот на општината, општините на градот Скопје и градот Скопје.

(4) Јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија за вршење на 
комуналните дејности од страна на Владата на Република Македонија донесуваат 
годишна програма до крајот на тековната година за наредната година по претходна 
согласност од Владата на Република Македонија.

Член 8

Владата на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје обезбедуваат услови за организирано и трајно вршење на комуналните дејности и 
нивен развој, при што обезбедуваат: 

1) материјални, технички и други услови за изградба, одржување и функционирање на 
објектите на комуналната инфраструктура и обезбедување на техничко-технолошко 
единство на системите за трајно и континуирано вршење на комуналните дејности;

2) потребен квалитет и обем на комуналните услуги во зависност од материјалните 
можности на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје и

3) контрола над правните и физичките лица кои вршат соодветни комунални дејности.

Член 9

(1) Комуналните дејности се вршат во согласност со овој и друг закон, како и прописите 
донесени од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

(2) За вршење на комуналните дејности, општините, односно градот Скопје можат да 
основаат јавно претпријатие, доколку со посебен закон со кој се уредува одделна 
комунална дејност поинаку не е уредено.

(3) Доколку општината, односно градот Скопје немаат основано јавно претпријатие, 
вршењето на комуналните дејности можат да го доверат на правни и физички лица кои 
поседуваат дозвола за вршење на соодветната дејност, согласно со условите утврдени 
во посебен закон со кој се уредува одделна комунална дејност поинаку не е уредено.

(4) Владата на Република Македонија за вршењето на одделни комунални дејности кои се 
од интерес за Републиката, а кои претставуваат фукционална, економска и техничко-
технолошка целина може да основа јавно претпријатие или нивното вршење да го довери 
на правно или физичко лице согласно со овој закон и посебните закони со кои се уредува 
одделна комунална дејност.

Член 21

(1) Средствата за финансирање и развој на комуналните дејности се обезбедуваат од: 

- надоместок (цена) за дадена комунална услуга за индивидуална комунална 
потрошувачка утврдена со закон, 



- надоместок за користење на објекти и дадена комунална услуга за заедничка комунална 
потрошувачка утврден со закон, 

- комунална такса утврдена со закон, 

- надоместок за уредување на градежното земјиште утврден со закон, 

- средства од Буџетите на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје, 

- средства обезбедени од самопридонес и 

- средства обезбедени од донации, кредити и други извори определени со закон.

(2) Владата на Република Македонија може да учествува во изградбата и одржувањето 
на објектите од комуналната инфраструктура доколку истите се од значење за државата 
или од интерес за една или повеќе општини, во согласност со плановите и програмите за 
развој на комуналните дејности.

Член 22

(1) За користење на комуналните услуги од индивидуалната комунална потрошувачка од 
членот 14, став (1) од овој закон се плаќа надоместок утврден со посебните закони со кои 
се уредуваат одделни комунални дејности.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја утврдува давателот на 
комуналната услуга по претходно добиена согласност од општините, општините во градот 
Скопје, односно градот Скопје, односно Владата на Република Македонија за јавните 
претпријатија основани од Владата на Република Македонија.

Член 30-а
Со Државниот комунален инспекторат раководи директор кој го именува и разрешува 
Владата на Република Македонија.

За именување на директор се објавува јавен оглас во три дневни весници кои се издаваат 
на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците се издава на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик.

За директор на Државниот комунален инспекторат може да биде именувано лице кое ги 
исполнува следниве услови, и тоа:

1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
4) има најмалку пет години работно искуство или
5) 2 поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или
уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,



- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

Член 31
(1) Државниот комунален инспектор, општинскиот комунален инспектор, комуналниот 
инспектор во општините во градот Скопје и градот Скопје, се службени лица кои се 
самостојни во вршењето на инспекцискиот надзор и својот (2) Легитимацијата ја издава и 
одзема органот кој го назначил.
(3) Формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот комунален 
инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од комуналната дејност, 
а за комуналните инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
градоначалникот на општината, општините во градот Скопје и градоначалникот на градот 
Скопје.

Член 32
Државен инспектор за комунални дејности може да биде лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 
соодветната област што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во струката,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
За комунален инспектор во општините, општините на градот Скопје и градот Скопје се 
назначува лице со високо образование со најмалку три години работно искуство.

Член 33

Државниот комунален инспектор врши инспекциски надзор над правните и физичките 
лица кои вршат комунални дејности од значење за Републиката, и тоа на: 

- јавни претпријатија за вршење на комунални дејности основани од Владата на 
Република Македонија,

- правни и физички лица на кои од Владата на Република Македонија им е доверено 
вршење на соодветна комунална дејност и

- во итни случаи кога поради одлагање може да настане опасност по животот и здравјето 
на граѓаните и имотот.



Член 35

(1) Инспекторите од членот 30 став (1) од овој закон за утврдените недостатоци 
изготвуваат записник.
(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој член инспекторите донесуваат решение 
со кое го определуваат начинот и рокот на отстранување на недостатокот.
(3) Доколку сторителот на прекршокот сам не го отстрани недостатокот, инспекторот ќе 
донесе заклучок за дозвола за извршување, при што трошоците паѓаат на товар на 
сторителот на прекршокот.
(4) Против решението на инспекторите од ставот (2) на овој член е дозволена жалба во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението.
(5) По жалбата против решението на државниот комунален инспектор општинскиот 
комунален инспектор, комуналниот инспектор во општините на градот Скопје и градот 
Скопје одлучува Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
(6) По жалбата против решението на општинскиот комунален инспектор, комуналниот 
инспектор во општините на градот Скопје и градот Скопје одлучува посебна комисија 
составена од три члена именувани од градоначалникот на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје.
(6) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
(7) Ако при вршењето на инспекциски надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок 
или кривично дело, е должен да покрене постапка пред надлежен суд.

Член 36
(1) За работата на Државниот комунален инспекторат директорот изготвува предлог на 
годишна програма за работата на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот 
совет најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.
(2) Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од 
седум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно 
најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа 
и не достави согласност, односно забелешки во рокот утврден со закон.
(3) Врз основа на донесената годишна програма за работа на инспекторатот, директорот 
подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на 
разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на наредниот 
календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од наредната година, до 15 
март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 септември за 
четвртиот квартал во тековната година.
(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го 
внесува бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степенот на 
сложеност на секој од надзорите.
(5) Врз основа на кварталните планови за работа за секој инспектор директорот 
подготвува месечен план за работа кој содржи и распоред на надзори по датуми и по 
субјекти на надзор.
(6) Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за 
претходниот до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата 
на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 
април за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 октомври за 
третиот квартал во тековната година.
(7) Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува 
годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната година.



(8) За комуналните инспекциски служби на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, годишна програма донесува градоначалникот на општината, општините во 
градот Скопје и градот Скопје најдоцна до 15 декември во тековната година за наредната 
година.

Член 38
Државниот комунален инспекторат, односно комуналните инспектори на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје за извршените контроли изготвуваат 
квартални извештаи и ги објавуваат на својата веб страница.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 41

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му изрече за сторен 
прекршок на правно лице односно трговец поединец - давател на комунална услуга, ако:
- не донесе годишна програма (член 7 ставови (3) и (4)),
- за вршење на комунална дејност ангажира правно и физичко лице кое не поседува 
дозвола за вршење на соодветната комунална дејност пропишана со закон (член 9 став 
(3)),
- комуналната дејност ја врши без дозвола (член 10),
- давањето на комуналната услуга не го врши постојано и квалитетно (член 13 став (1)),
- не ги одржува објектите, опремата и уредите во функционална исправна состојба (член 
13 став (2)),
- давателот на комунална услуга не изврши приклучување на комунална инфраструктура 
на градежен објект изграден согласно со закон (член 16 став (3)),
- давателот на комунална услуга приклучи градежен објект на комунална инфраструктура 
изграден спротивно на закон (член 16 став (4)),
- давањето на комунална услуга го ограничи на кој било корисник (член 17),
- давањето на комунална услуга го врши без договор (член 18 став (1)),
- не преземе соодветни мерки за отстранување на причините во случај на прекин на 
давање на комуналните услуги или на друг начин не обезбеди задоволување на 
неопходните потреби на корисникот на комуналните услуги (член 19),
- изврши наплата на надоместок за извршена комунална услуга спротивно на мерните 
единици утврдени во членот 24 од овој закон и - на надлежните инспектори не им 
овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор и не им ја даде на увид 
потребната документација (член 39).
(2) Глоба во висина од 30% од одмерената санкција за правното лице односно трговецот 
поединец, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице 
во правното лице односно во трговецот поединец – давател на комунална услуга.

Член 42
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му изрече за 
сторен прекршок на физичко лице - корисник на комунална услуга, ако:
- не изврши приклучување на градежен објект изграден согласно со закон, на комунална 
инфраструктура (член 16 став (1)),
-изврши приклучување на објект што е изграден спротивно на закон, на комунална 
инфраструктура (член 16 став (2)),
- не изгради септичка јама согласно пропишаните услови (член 16 став (6)) и
- на надлежните инспектори не им овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор 
и не им ја даде на увид потребната документација (член 39).



Член 43
(1) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко 
лице, во мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог, ако постапува 
спротивно на одредбите од Одлуката за комунален ред.
(2) Надлежните инспектори од членот 30 став (1) од овој закон се должни да водат 
евиденција за издадените мандатни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) 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 му се издава и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на мандатниот платен налог ја пропишува министерот кој 
раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на 
комуналните работи.

Член 44
(1) Кога државниот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општината, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, ќе утврдат дека е сторен прекршок од 
членовите 41 и 42 од овој закон, ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка до надлежен суд.
(2) Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен 
суд, инспекторите од ставот (1) на овој член се должни да спроведат постапка за 
порамнување со издавање на прекршочен платен налог.
(3) Кога инспекторите од ставот (1) на овој член ќе констатираат прекршок од членовите 
41 и 42 од овој закон, составуваат записник во кој се наведуваат битните елементи на 
прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на 
дејствието на прекршокот. Доколку сторителот го признае прекршокот, инспекторот ќе му 
издаде на сторителот прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена 
за прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен налог се смета дека сторителот на 
прекршокот е согласен да ја плати предвидената глоба.
(4) 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 даденот рок, ќе плати само половина од изречената глоба 
утврдена во прекршочниот платен налог.
(5) Ако сторителот не ја плати глобата од ставот (1) на овој член во рокот определен во 
ставот (4) на овој член, инспекторот од ставот (1) на овој член ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
(6) Инспекторите од ставот (1) на овој член се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(7) Во евиденцијата од ставот (6) 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 му се издава и исходот на постапката.
(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
(9) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој 
раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на 
комуналните работи.



Член 44-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице односно трговец поединец се 
врши согласно со Законот за прекршоците.


