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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.147 од 27.08.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ број 

111/2008, 64/2009, 88/2010, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13 и 44/15), во членот 29 
став 1 во воведната реченица зборовите: „2000 до“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„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 2 

Во членот 32 став 1 зборовите: „2000 до“ се бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 

„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 3 
Во членот 33 во воведната реченица по зборовите: „мандатна постапка“ се 

додаваат зборовите: „со издавање на мандатен платен налог“. 
 

Член 4 

Членот 33-а се менува и гласи: 
„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 5 
Во членот 34 во ставовите 1 и 2 зборовите: „1000 до“ се бришат. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„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, 

односно одговорното лице во трговец поединец.“ 
 

Член 6 
Во членот 35 во ставовите 1 и 2 зборовите: „2000 до“ се бришат. 

 

Член 7 
Во членот 37 став 1 зборовите: „500 до“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„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 8 

Во членот 38 став 1 бројот „29-а“ се брише, а по бројот „30“ се става запирка и се 
додава бројот „33-а“. 

Во ставот 2 по зборовите: „постапка за порамнување“ точката се брише и се 
додаваат зборовите: „со издавање на прекршочен платен налог.“ 
Во ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со 

зборовите: „прекршочниот платен налог.“ 
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Во ставот 8 зборовите: „за прекршочните постапки за порамнување“ се 
заменуваат со зборовите: „издадените прекршочни платни налози и за исходот на 

покренатите постапки.“ 
По ставот 8 се додаваат три нови става 9, 10 и 11, кои гласат: 
„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 9 

Во членот 38-а во ставот 2 точката се брише и се додаваат зборовите: „со 
издавање на прекршочен платен налог.“ 
Во ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со 

зборовите: „прекршочниот платен налог“. 
Во ставот 8 зборовите: „за прекршочните постапки за порамнување“ се 

заменуваат со зборовите: „издадените прекршочни платни налози и за исходот на 
покренатите постапки.“ 
По ставот 8 се додаваат три нови става 9, 10 и 11, кои гласат: 

„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 10 

Членот 39 се менува и гласи: 
„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 11 

Членот 40 се менува и гласи: 

„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. 
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 
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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 30дена место глоба сторителот да изврши определени работи - 

општокорисна работа. 
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. 

Доколку сторителот на прекршокот е малолетник во тој случај се постапува 
согласно со Законот за прекршоците и Законот за правата на децата. 
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. 
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. 
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 можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати 

глобата изречена со мандатниот платен налог.  
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. 

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. 
Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на 

внесување во евиденцијата. 
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. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог ја пропишува министерот за 
транспорт и врски.“ 
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Член 12 
Членот 40-а се брише. 

 
Член 13 

Членот 40-б се менува и гласи: 

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец 
поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 
Член 14 

Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 15 
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавна чистота. 
 

Член 16 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


