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Член 7 
 

Дали давателот на комуналните услуги 
обезбеди редовно и квалитетно одржување на 
јавната чистота и чистење на снегот на јавни 
површини во зимски услови  
 

Да ☐  Не ☐ Член 29 

Став 1 

 

Глоба во износ од 4.000 евра 

во денарска противвредност ќе 

му сеизрече за прекршок u на 

правното лице 

Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на 
одговорното лице во правното 
 

 

Член  7 

Став  7 и 9 

Дали давателот на комуналните услуги 
одржување на јавна чистота ја врши без 
поседување на дозвола (членови 7 и 9 став (2)). 
 

Да ☐  Не ☐ Член 29 

Став 2 

Глоба во износ од 4.000 евра 

во денарска противвредност ќе 

му сеизрече за прекршок u на 

правното лице 

Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на 
одговорното лице во правното 
 

 

Член 14 

алинеи 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13, 14 и 16 и 

Членот 14-а 

 

Дали заради обезбедување на јавна чистота  на 
 јавните површини е забрането: 
1-фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, 
амбалажи, земја, отпадоци од  
растенија, песок и други отпадоци освен на местата 
определени за таа намена, 
2- оставање на стари предмети од домаќинство  
и смет од вршење на дејности покрај садовите  
за собирање на смет, освен на места  
определени од општината, 
3- оставање на фекални остатоци од домашни   
миленици и мртви животни, живина 
и птици во садови за отпад, освен за места          
определени за таа намена, 
4- колење на кокошки и друга живина и животни, 
5- испуштање на отпадни води и други течности  
од дворните места и објекти, 

Да ☐  Не ☐ Член 29  

Став  3 

 

Глоба во износ од 4.000 евра 

во денарска противвредност ќе 

му сеизрече за прекршок u на 

правното лице 

Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ста- 
вот 1 на овој член и на 
одговорното лице во правното 
 

 



6- истурање или испуштање на течности во  
садови за отпад, на улици, во канали, реки и езера, 
7- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен  
и слично, освен за места определени за таа намена, 
8- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски 
машини и алатки, 
9- чување и напасување на крупен добиток и живина, 
10- продажба и излагање на земјоделски и 
индустриски производи, освен за места 
определени за таа намена, 
11- поставување на урбана опрема и други подвижни 
и неподвижни предмети, 
12- мешање на бетон, малтер, освен на места  
што ќе ги определи општината, 
13- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други 
видови садови за собирање смет, 
14- фрлање, односно оставање на смет до контејнер 
и други видови на садови за собирање на смет, 
16- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда 
или куќа, во двор, 
16- поставување на контејнери и други видови садови 
за собирање смет надвор од определени места за 
нивно поставување, согласно со 
 нивната намена, 
Член 14а 
Заради обезбедување на јавна чистота на  
јавните површини е забрането: 
1-фрлање и оставање на отпадоци од градежен 
 материјал (градежен шут), освен 
за места определени за таа намена, 
2- палење, закопување и уништување на смет, 
3- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско 
ѓубре, сено, отпад или слични материјали без 
претходна подготовка и поклопување на материјалите 
со поклопец, 
4- вклучување во сообраќај на моторни, влечни  
и запрежни возила од стоваришта или  
градилишта со валкани тркала, 
5- поправање, сервисирање на возила и вршење на 
разни занаетчиски работи, 
6- палење и уништување на садовите за  
собирање смет и 
7- уништување на урбаната и друга опрема  
(клупи, фонтани, билборди, опрема на 
детски игралишта) 
(2)Заради обезбедување на јавна чистота на 
неизградено градежно земјиште сопственост на 
физички и правни лица во централното подрачје 
на општината забрането е: 



- фрлање и оставање на отпадоци од градежен 
материјал (градежен шут), оставање на хартија, 
опушоци,мастики, амбалажи, земја, отпадоци од 
растенија, песок и други отпадоци, 
- оставање на стари предмети од домаќинство 
исмет од вршење на дејности, 
- палење, закопување и уништување на смет, 
- оставање на фекални остатоци од домашни 
миленици и мртви животни, живина и птици, 
- колење на кокошки и друга живина и животни, 
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен 
ислично, 
- оставање на запрежни коли, трактори, 
земјоделскимашини и алатки, нерегистрирани, 
хаварисани возила,приколки и камп приколки, 
- чување и напасување на крупен добиток и 
живина, 
- продажба и излагање на земјоделски и 
индустриски производи, 
- поправање, сервисирање на возила и вршење 
наразни занаетчиски работи, 
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и 
другивидови садови за собирање смет, 
- фрлање смет од кој било кат од станбена 
зградаили куќа, 
- плукање или секнење нос и 
- вршење на физиолошки потреби. 

 

Член  1 

Став 1 

Дали сопственик или  управувителот на  
јавен објект, ако не постави садови за фрлање 
на отпадоци и не обезбеди  
исправни инсталации во санитарните јазли на 
објектот, нема тоалетна хартија, машини 
засушење раце или хартија во секое време  
 

Да ☐  Не ☐ Член 31 

Став  1 и 

2 

Глоба во износ од 3.000    евра 
во денарска противвредност ќе 
му сеизрече за прекршок 
на правното лице кое е 
сопственик или управува  
јавен објект, ако не 
постави садови за фрлање 
на отпад 
Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ста-вот 1 на 
овој член и на одговорното 
лице во правното 

 

Член 14, 16, 

17, 19, 20  

Став 2 и 21 

 

Дали физичко лице: 
- постапува спротивно на одредбите од членот 
14 на овој закон, 

Да ☐  Не ☐ Член  33 

 

 

 

Глоба во износ од 50 евра во 
денарска противвредност во 

 



 - фрла отпадоци, отпушоци, мастики и други 
предмети, плука или внесувадомашни 
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), 
-Заради обезбедување на јавна чистота на 
отворените простории на јавните објекти е 
забрането: 
- фрлање и оставање на предмети од 
домаќинства, лисја, гранки и корења од 
растенија, песок, отпадоци од градежен 
материјал, разни видови на амбалажа и други 
отпадоци, 
- оставање на смет од вршење на дејности на 
правни и физички лица покрај садовите за 
собирање на смет, 
- палење, закопување и уништување на смет, 
- оставање мртви животни, живина и птици, 
- испуштање на отпадни води и други течности 

од дворните места и објекти, 
- миење на возила и камп приколки, предмети  
од домаќинства и предмети од правни лица, 
- сечење, складирање на дрва, јаглен и слично, 
- производство, печење на вар и дрвен јаглен, 
како и складирање и чување на 
градежен материјал без издадена дозвола од  
надлежен орган, 
- поправање, сервисирање на возила и вршење 
на разни занаетчиски работи,и 
- оставање измет од домашни животни и 
миленичиња  
Член 19 
Организаторите на јавни манифестации 
(културни, спортски и други) на митинзи, 
прослави и други собири се должни веднаш по 
завршувањето на манифестацијата, односно 
собирот да го соберат сметот направен од 
учесниците на манифестацијата, односно 
собирот и да го остават на определено место  
за таа намена. 
При посета на излетнички места посетителите 
се должни при заминувањето од излетничкото 

мандатна постапка со 
издавање на мандатен платен 
налогќему се изрече на 
физичко лице 
 



место да го соберат сметот и да го остават на  
определено местопредвидено за таа намена. 
Корисниците на инсталациите во јавните 
санитарни јазли и во санитарните јазли во 
јавните објекти, заради обезбедување на 
јавната чистота се должни по користењето на 
истите задолжително да пуштаат вода. 
 

Член 14а 

 

Дали заради обезбедување на јавна чистота 

на јавните површини е забрането: 

1-фрлање и оставање на отпадоци од  
градежен материјал (градежен шут), освен 
за места определени за таа намена, 
2- палење, закопување и уништување на смет, 
3- превоз на песок, земја, цемент, глина, 
земјоделско ѓубре, сено, отпад или слични 
материјали без претходна подготовка и 
поклопување на материјалите со поклопец, 
4- вклучување во сообраќај на моторни,  
влечни и запрежни возила од стоваришта или 
градилишта со валкани тркала, 
5- поправање, сервисирање на возила и  
вршење на разни занаетчиски работи, 
6- палење и уништување на садовите за 
собирање смет и 
7- уништување на урбаната и друга опрема 
(клупи, фонтани, билборди, опрема на 
детски игралишта) 
(2)Заради обезбедување на јавна чистота на 
неизградено градежно земјиште сопственост 
на физички и правни лица во централното 
подрачје на општината, општините во градот 
Скопје и градот Скопје забрането е: 
- фрлање и оставање на отпадоци од 
градежен материјал (градежен шут), 
оставање на хартија, опушоци,мастики, 
амбалажи, земја, отпадоци од растенија, 
песок и други отпадоци, 
- оставање на стари предмети од 
домаќинство исмет од вршење на дејности, 
- палење, закопување и уништување на смет, 
- оставање на фекални остатоци од домашни 
миленици и мртви животни, живина и птици, 
- колење на кокошки и друга живина и 

Да ☐  Не ☐ 33а 

Глоба во износ од  200 евра во 
денарскапротиввредност во 
постапка за издавање на 
прекршо- 
чен платен налог ќе му се 
изрече на физичкото лице 

 

 



животни, 
- сечење, складирање, цепење на дрва, 
јаглен ислично, 
- оставање на запрежни коли, трактори, 
земјоделскимашини и алатки, 
нерегистрирани, хаварисани возила,приколки 
и камп приколки, 
- чување и напасување на крупен добиток и 
живина, 
- продажба и излагање на земјоделски и 
индустриски производи, 
- поправање, сервисирање на возила и 
вршење наразни занаетчиски работи, 
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и 
другивидови садови за собирање смет, 
- фрлање смет од кој било кат од станбена 
зградаили куќа, 
- плукање или секнење нос и 
- вршење на физиолошки потреби. 
 

Член  18  и 19 
Дали правните и физичките лица 
сопственици на објекти,сопственици на 
неизградено градежно земјиште во 
централното подрачје наопштината, 
општините во градот Скопје и 
градотСкопјеодносно сопственици и 
корисници на отворените простори на јавни 
објекти што се за редовна употреба на овие 
објекти се должни тие простори редовно да 
ги одржуваат на тој начин што нема да 
создаваат смет и други отпадоци, како и да го 
одржуваат зеленилотонатиепростори. 
Заради обезбедување на јавна чистота на 
отворените простории на јавните објекти е 
забрането: 
- фрлање и оставање на предмети од 
домаќинства, лисја, гранки и корења од 
растенија, песок, отпадоци од градежен 
материјал, разни видови на амбалажа и други 
отпадоци, 
- оставање на смет од вршење на дејности на 
правни и физички лица покрај садовите за 
собирање на смет, 
- палење, закопување и уништување на смет, 

Да ☐  Не ☐ Член 34 Глоба во износ од 2.000 евра 
во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок 
на правното лице ако 
постапува спротивно на 
членовите 18 и 19 од овој закон. 
Глоба во износ од 2.000 евра 
во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок  
на трговец поединец 
ако постапува спротивно 
на членовите 18 и 19 од 
овој закон. 
Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој 
член и на одговорното лице во 
правнотолице, односно 
одговорното лице во трговец 
поединец 

 

 



- оставање мртви животни, живина и птици, 
- испуштање на отпадни води и други течности 

од дворните места и објекти, 
- миење на возила и камп приколки, предмети  
од домаќинства и предмети од правни лица, 
- сечење, складирање на дрва, јаглен и слично, 
- производство, печење на вар и дрвен јаглен, 
како и складирање и чување на 

    градежен материјал без издадена дозвола од 
адлежен орган, 

- поправање, сервисирање на возила и вршење 
на разни занаетчиски работи,и 

- оставање измет од домашни животни и 

миленичиња 

Член  20 

 

 

Дали организаторите на јавни манифестации 
(културни, спортски и други) на митинзи, 
прослави и други собири се должни веднаш по 
завршувањето на манифестацијата, односно 
собирот да го соберат сметот направен од 
учесниците на манифестацијата, односно 
собирот и да го остават на определено место  
за таа намена. 
При посета на излетнички места посетителите 
се должни при заминувањето одизлетничкото 
место да го соберат сметот и да го остават на 
определено местопредвидено за таа намена 

Да ☐  Не ☐ Член 35 
Глоба во износ од  3.000 евра 
во денарска противвредност ќе 
му сеизрече на правното лице 
ако постапува спротивно 
на членот 20 од овој закон. 
Глоба во износ од  3.000 евра 
во денарска противвредност ќе 
му сеизрече на трговец 
поединец ако постапува 
спротивно на членот 20 од 
овој закон. 

 

 

Член 22  

Став 2 

Дали во зимски услови при снежни врнежи сите 
сопственици, односно корисници најавни објекти  
се должни веднаш да започнат со чистење на 
снегот на отворените простори пред јавните 
објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап 
до објектите. 

 

Да ☐  Не ☐ Член 37 
Глоба во износ од  1000 евра 
во денарска противвредност ќе 
му се изречена правното 
лице сопственик односно 
корисник на јавен објект ако не 
го исчисти снегот од отворениот 
простор пред јавниот објект 
(член 22 став 2). 
Глоба во висина од 30% од 
одмерената глоба заправното 
лице, ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој 
член и на одговорното лице во 
правното лице. 
 
 

 

 


