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ВОВЕД

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

Со Законот за комунални дејности со кој се уредуваат основните услови и 
начинот на вршење на комуналните дејности, финансирањето на комуналните 
дејности, финансирањето на изградбата и одржувањето на објектите на 
комуналната инфраструктура и други прашања од значење за комуналните 
дејности, како вид на комунална дејност е утврдено и одржување, чистење и 
користење на паркови, зоолошки градини, зеленило, парк шуми и рекреативни 
површини, под што се подразбира изградба, одржување и користење на зелени 
површини, садење на ниска и висока вегетација, косење на трева, како и 
сечење на дрва и гранки.
Согласно наведениот закон условите и начинот на вршење на комуналните 
дејности се пропишуваат со Законот за комунални дејности и со посебни закони 
со кои се пропишуваат условите и начинот на вршење на одделни комунални 
дејности.
Имајќи во предвид дека комуналната дејност-изградба, одржувањето и 
користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација, косење 
на трева, како и сечење на дрва и гранки не е уредена со посебен закон 
потребно е истата да се уреди со посебен закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Цел на овој закон е унапредување на просторот со зеленило, преку планско и 
одржливо подигање и одржување на зеленилото, заради зачувување на 
квалитетот и разновидноста на зеленилото, подобрување на квалитетот на 
воздухот, подобрување на квалитетот на живот во градските подрачја и 
унапредување на животната средина.

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

Одредбите од Предлог - законот не имплицираат финансиски последици врз 
Буџетот на Република Македонија 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

Спроведувањето на законот ќе повлече материјални обврски за општините со 
седиште во град, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и за правни 
и физички лица сопственици на објекти или на градежно неизградено подрачјe 
и на инвеститори на нови објекти поради обврската за подигање и одржување 
на зеленило.



ПРЕДЛОГ -  ЗАКОН ЗА ЗЕЛЕНИЛО

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.Предмет на Законот
Член 1

Со овој закон се уредуваат правата и обврските во врска со подигањето, 
одржувањето и користењето на зеленилото, видовите на зеленило, како и други 
прашања од значење за зеленилото.

 
2.Цел на Законот

Член 2
Цел на овој закон е унапредување на просторот со зеленило, преку 

планско и одржливо подигање и одржување на зеленилото, заради зачувување 
на квалитетот и разновидноста на зеленилото, подобрување на квалитетот на 
воздухот, подобрување на квалитетот на живот во градските подрачја и 
унапредување на животната средина.

3.Дефиниции
Член 3

Одделени изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:
1.Зеленило се сите видови на парковско зеленило и заштитно зеленило, 

согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, 
кое е предвидено во плански опфат на генерален урбанистички план донесен 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање како и постојните 
зелени површини (паркови, парк шуми, рекреативни површини, тревни 
површини, садници, дрвореди и сл.).

2.Зеленило за јавна употреба е зеленилото наменото за користење од 
страна на сите физички и правни лица, кое согласно планската документација е 
предвидено во рамки на градежна парцела со намена-домување во станбени 
згради (А2), со намена-јавни институции (В) и со намена-зеленило и рекреација 
(Д), согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање, како и зеленилото кое согласно планската документација е 
предвидено на јавни површини.

3.Зеленило за приватна употреба е зеленилото наменото за користење 
од страна на одредени физички и правни лица, кое согласно планска 
документација е предвидено како придружна содржина на објект во рамки на 
градежна парцела со намена-домување (А) (освен со намена-домување во 
станбени згради (А2)), со комерцијални и деловни намени (Б), со намена-
производство, дистрибуција и сервиси (Г) и со намена-инфраструктура (Е), 
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

4.Планска документација се генерален урбанистички план, детален 
урбанистички план и урбанистичко-планска документација донесени согласно 
Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5.Подигање на зеленило е садење на трева, садници, цвеќе, дрва и 
други видови на зеленило, обновување на оштетено зеленило како и 
преземање на други мерки и активности заради озеленување на просторот.



6.Одржување на зеленило е нега и наводнување на зеленилото, 
прихранување на зеленилото, косење и собирање на искосена трева, кастрење 
на крошни, нега на садници, обновување на растителниот материјал што е 
исушен, санитарно сечење, преземање мерки за заштита од штетници, 
отстранување на искастрени гранки и отпад од зелените површини и други 
мерки и активности за зачувување на зеленилото.

7.Процент на озеленетост е однос помеѓу површината на градежното 
земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште 
изразено во проценти.

4.Примена на посебни закони
Член 4

Во постапката при вршењето на инспекцискиот надзор ќе се 
применуваат одредбите од Законот за комунални дејности и Законот за 
инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

5.Зеленило под посебен режим на заштита
Член 5 

Доколку одреден вид на зеленило подлежи на посебен режим на 
заштита согласно прописите од областа на животната средина, при примената 
на одредбите на овој закон во целост се почитува утврдениот режим на 
заштита.

6.Утврдување на површини за зеленило и процент на озелентост
Член 6

Површините за зеленило и процентот на озеленетост се утврдуваат во 
планската документација.

II.ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕТО НА ЗЕЛЕНИЛО ЗА ЈАВНА УПОТРЕБА

1.Надлежен орган за подигање и одржување на зеленило за јавна употреба
Член 7

(1)Надлежен орган за подигање и одржување на зеленило за јавна 
употреба се единиците на локална самоуправа, единиците на локална 
самоуправа во градот Скопје и градот Скопје.

(2)Обврска за подигање и одржување на зеленило за јавна употреба 
согласно одредбите на овој закон, имаат единиците на локална самоуправа кои 
се со седиште во град согласно Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа, единиците на локална самоуправа во градот Скопје и 
градот Скопје.

(3)Градот Скопје е надлежен за подигање и одржување на зеленилото за 
јавна употреба во согласност со надлежностите утврдени во Законот за градот 
Скопје.

(4)Надлежните органи од став (1) на овој закон, подигањето и 
одржувањето на зеленилото за јавна употреба го вршат преку јавни 
претпријатија кои се основани за вршење на комунални дејности (во 
понатамошниот текст: јавни претпријатија).



2.Развоен план и годишна програма за подигање 
и одржување на зеленило за јавна употреба

Член 8
(1)Подигањето и одржувањето на зеленилото за јавна употреба се врши 

врз основа на развоен план и годишна програма, донесени согласно Законот за 
комунални дејности.

(2)Во развојниот план од став (1) на овој член, се утврдува просторот кој 
ќе бидат предмет на озеленување и процентот на озеленетост кој треба да се 
реализира во наредниот период од три години.

(3)Во годишната програма за подигање и одржување на зеленилото за 
јавна употреба се утврдуваат видот и површината на зеленило за јавна 
употреба која ќе биде подигната и одржувана, динамиката на подигање и 
начинот на одржување на зеленилото, процентот на озеленување, изворот на 
обезбедување и висината на финансиските средства наменети за подигање и 
одржување на зеленилото за јавна употреба во тековната година и други 
прашања поврзани со реализацијата на програмата. 

(4)Утврдувањето на површините за зеленило за јавна употреба во 
годишната програма за подигање и одржување на зеленило, кое ќе биде 
предмет на подигање во тековната година, се врши во согласност со планската 
документација.

(5)Во годишната програма за подигање и одржување на зеленило, треба 
да се предвиди подигање зеленило на најмалку 10% од површината, која во 
генералниот урбанистички план е предвидена за зеленило за јавна употреба.

3.Реализација на годишна програма за подигање и 
одржување на зеленило

Член 9
(1)Јавното претпријатие е должно во тековната година да го реализира 

процентот на озеленетост кој ќе се утврди во годишната програма за подигање 
и одржување на зеленило од член 8 на овој закон.

(2)Јавното претпријатие доставува писмен извештај за реализација на 
годишната програма за подигање и одржување на зеленило, до Советот на 
единицата на локална самоуправа, Советот на единицата на локална 
самоуправа во градот Скопје односно Советот на градот Скопје, за претходната 
година, најдоцна до 15 јануари во тековната година.

4.Финансиски средства за подигање и одржување на зеленило за јавна 
употреба
Член 10

(1)Финансиските средства за подигање и одржување на јавно зеленило 
се обезбедуваат од изворите на средства за финансирање на комуналните 
дејности кои се утврдени во Законот за комунални дејности.

(2)Висината и изворите на средства од став (1) на овој член, од кои ќе 
бидат обезбедени средствата за подигање и одржување на зеленилото за јавна 
употреба се утврдуваат со Одлука на Советот на единицата на локална 
самоуправа, Советот на единицата на локална самоуправа во градот Скопје 
односно Советот на градот Скопје.



III.ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕТО НА ЗЕЛЕНИЛО ЗА ПРИВАТНА УПОТРЕБА
1.Обврска за подигање и одржување на зеленило 

за приватна употреба
Член 11

(1)Подигањето и одржувањето на зеленило за приватна употреба се 
врши од страна на сопственик на објект кој е изграден на градежна парцела во 
рамките на која зеленилото согласно планската документација е предвидено 
како придружна содржина на објектот, а доколку се работи за градежно 
неизградено земјиште, од страна на сопственикот на градежното земјиште.

(2)Обврска за подигање и одржување на зеленилото за приватна 
употреба има сопственик на објект кој е изграден на градежна парцела односно 
сопственик на градежно неизградено земјиште, доколку во планската 
документација е утврден процент на озеленетост на предметната градежната 
парцела.

(3)Сопственикот на објектот односно сопственикот на градежното 
неизградено земјиште е должен да го подигне и да го одржува зеленилото во 
согласност со процентот на озеленетост за предметната градежна парцела кој 
е утврден во планската документација.

2.Подигање и одржување на зеленило од страна на сопственик 
на објект со намена-тешка и загадувачка индустрија 

Член 12
(1)По исклучок од член 11 став (2) на овој закон, сопственик на објект со 

намена-тешка и загадувачка индустрија (Г1) согласно Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, должен е да изврши 
озеленување на најмалку 10% од градежната парцела на која е изграден 
објектот и во случаите кога со планската документација не е предвиден процент 
на озеленетост за предметната градежна парцела.

(2)Доколку не постојат услови да се изврши озеленување на градежната 
парцела согласно проценот од став (1) од овој член, сопственикот на објектот е 
должен да подигне зеленило на простор утврден од единицата на локална 
самоуправа, единицата на локална самоуправа во градот Скопје и градот 
Скопје, на чие подрачје е изграден објектот, која ќе го утврди видот и обемот на 
зеленилото кое треба да се подигне.

(3)Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се однесуваат за 
објекти со намена - тешка и загадувачка индустрија (Г1), кои се изградени во и 
надвор од подрачје на генерален урбанистички план, донесен согласно Законот 
за просторно и урбанистичко планирање.

3.Подигање на зеленило од страна на инвеститор на градба
Член 13

Правно и физичко лице кое е инвеститор на градба врз основа на 
одобрение за градење издадено согласно Законот за градење, должно е да  
подигне зеленило за приватна употреба кое е предвидено како придружна 
содржина на градбата, доколку во планската документација е утврден процент 
на озеленетост на предметната градежната парцела, најдоцна до издавање на 
одобрение за употреба односно изготвување на извештај за технички преглед 
за градбата.



4. Одржување на зеленило од страна на сопственик на објект и
сопственик на градежното незиградено земјиште

Член 14
(1)Сопственик на објект кој е изграден на градежната парцела односно 

сопственик на градежното неизградено земјиште, должен е да го одржува 
зеленилото и редовно да ги кастри дрвјата, грмушките и живата ограда кои му 
пречат на безбедното одвивање на сообраќајот или на движењето на 
минувачите или на сопственик на соседна градежна парцела односно на 
сопственик на соседен објект.

(2)Доколку сопственик на објект односно сопственик на градежното 
неизградено земјиште, не изврши кастрење на дрва, грмушки и живата ограда 
кои му пречат на безбедното одвивање на сообраќајот или на движењето на 
минувачите или на сопственик на соседна градежна парцела односно на 
сопственик на соседен објект, кастрењето може да го изврши надлежниот орган 
од член 7 став (1) на овој закон, на трошок на сопственикот на објектот односно 
сопственикот на градежното неизградено земјиште.

(3)Во случаите од став (2) на овој член, кастрењето на дрва, грмушки и 
жива ограда, надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон го врши по 
службена должност или по писмено барање на правно или физичко лице.

5.Финансиски средства за подигање и одржување на 
зеленилото за приватна употреба

Член 15
Финансиските средства за подигање и одржување на зеленилото за 

приватна употреба ги обезбедува сопственикот на објект или правното и 
физичко лице-инвеститор на градба, во чија функција зеленилото согласно 
планската документација е предвидено како придружна содржина на објектот, а 
доколку се работи за градежно неизградено земјиште, сопственикот на 
градежното земјиште.

IV.КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО 
Член 16

(1) Секое физичко и правно лице е должно правилно да го користи 
зеленилото за јавна употреба и да не врши дејствија со кои се оштетува 
зеленилото.

(2) Заради заштита на зеленилото за јавна употреба забрането е:
-корнење, сечење и кастрење дрвја, грмушки и жива ограда;
-соголување и засекување на стебла на дрва;
-уништување на тревници преку отстранување на земја;
-откривање и оштетување на корења на дрва и садници;
-откорнување цветни и тревни бусени;
-собирање на цветови од дрва;
-закачување на рекламни паноа и натписи и лепење плакати на дрва;
-палење оган на тревни површини и палење стебла;

       -фрлање и оставање отпадоци во зеленило;
-оставање градежен материјал и шут на зеленило;
-паркирање на возила и нивно миење на зеленило; 
-истурање нечиста вода и други течности на зеленилото кои го 
загадуваат и оштетуваат зеленилото;
-чување и напасување добиток и живина и
-уринирање и дефекација на домашни миленици.



V.ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО

1.Отстранување на зеленило поради реализација 
на планска документација

Член 17
(1)Доколку при реализација на планска документација потребно е да се 

отстрани зеленило за јавна употреба, надлежниот орган од членот 7 став (1) на 
овој закон, должен е да подигне соодветен вид на зеленило во пречник кој не е 
поголем од 500 метри од местото на кое е отстрането зеленилото.

(2)По исклучок од став (1) на овој член, зеленилото кое треба да се 
подигне може да се подигне во пречник кој е поголем од 500 метри од местото 
на отстранетото зеленило, доколку согласно планската документација не 
постојат услови за подигање на соодветен вид на зеленило во пречникот 
утврден во став (1) на овој член.

(3)Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, надлежниот орган од 
член 7 став (1) на овој закон, е должен да го подигне зеленилото во рок од три 
месеци од денот на отстранување на зеленилото.

(4)Подигањето на зеленилото во случаите од ставовите (1) и (2) на овој 
член не се предвидува во годишната програма од член 8 овој закон.

2.Надоместок за отстранување на зеленило 
Член 18

(1)Во случаите од член 17 став (1) на овој закон, кога при реализација на 
планската документација потребно е да се отстрани зеленило за јавна 
употреба, инвеститорот на градбата со чија изградба се врши реализација на 
планската документација, должен е да плати надоместок за зеленило, чија 
висина ја утврдува надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон.

(2)Надоместокот за зеленилото на јавна употреба од став (1) на овој 
член, ги опфаќа трошоците на надлежниот орган од член 7 став (1) на овој 
закон направени за отстранување на зеленилото како и пазарната вредност на 
отстранетото зеленило.

(3)Надоместокот од став (1) на овој член се плаќа пред отстранување на 
зеленилото за јавна употреба а истиот се користи за подигање на зеленилото 
во случаите од член 17 ставови (1) и (2) на овој закон.

3.Одобрение за отстранување на зеленило
Член 19

(1)Отстранување на оштетено зеленило за јавна употреба (корнење, 
сечење и кастрење дрвја, грмушки и сл.) може да врши само надлежниот орган 
од член 7 став (1) на овој закон.

(2)Отстранување на дрво кое е придружна содржина на објект во 
градежна парцела или пак се наоѓа на градежна парцела која претставува 
градежно неизградено земјиште, сопственикот на објектот односно 
сопственикот на градежното неизградено земјиште може да го изврши само по 
добиено одобрение за отстранување на зеленило од страна на надлежниот 
орган од член 7 став (1) на овој закон.

(3)Во случаите од став (2) на овој член, сопственикот на објектот 
односно сопственикот на градежното неизградено земјиште поднесува барање 



за добивање на одобрение за отстранување на зеленило до надлежниот орган 
од член 7 став (1) на овој закон.

(4)Надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон, до кој што е 
доставено барањето од став (3) на овој член должен е во рок од пет работни да 
издаде одобрение за отстранување на зеленило.

(5)Во случаи кога отстранувањето на дрвото треба да се изврши од 
страна на стручни лица, надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон, до 
кој што е доставено барањето од став (3) на овој член, во рокот од став (4) на 
овој член доставува писмено известување до барателот, дека истото ќе биде 
отстрането по службена должност, на трошок на барателот. 

(6)Надлежниот орган од член 7 став (1) на овој член, во случаите од став 
(5) на овој член, должен е да го отстрани дрвото во рок од 15 дена од 
доставувањето на писмено известување на барателот, при што доколку не го 
отстрани дрвото во рокот утврден во овој став, надлежниот орган е должен да 
ја надомести штетата ако поради неговото непостапување во иднина настанат 
штети.

VI.ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО

1.Регистар на зеленило
Член 20

(1)Надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон е должен да води 
на Регистар на зеленило.

(2)Регистарот од ставот (1) на овој член се води во електронска форма и 
истиот задолжително се објавува на веб страната на единицата на локална 
самоуправа, единицата на локална самоуправа во градот Скопје и градот 
Скопје.

(3)Регистарот од ставот (1) на овој член содржи податоци за површината 
и видот на зеленилото кое е подигнато на подрачјето на надлежниот орган од 
член 7 став (1) на овој закон.

(4)Формата и содржината на регистарот од став (1) на овој закон ја 
пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на просторот.

2.Катастар на зеленило
Член 21

(1)Надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон, може да формира 
и катастар на зеленило, во кој се евидентираат сите видови на зеленило кое се 
наоѓа на подрачјето на надлежниот орган.

(2)Надлежен орган за формирање на катастар на зеленило за 
подрачјето на градот Скопје е градот Скопје.

(3)Катастарот на зеленило треба да е јавно достапен.
(4)Формата, содржината и начинот на водење на катастарот на зеленило 

го пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен 
за вршење на работите од областа за уредување на просторот. 

(5)Надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон, кој ќе формира 
катастар на зеленило не е должен да води  регистар на зеленило согласно член 
20 став (1) на овој закон.



VII.НАДЗОР

1.Надзор над законитоста на работата на органите на единиците на локална 
самоуправа, единиците на локална самоуправа во градот Скопје и градот 

Скопје

Член 22
(1) Надзор над законитоста на работата на органите на единиците на 

локална самоуправа, единиците на локална самоуправа во градот Скопје и 
градот Скопје врши органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) При вршењето на надзорот од став (1) на овој член, органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот ги врши следниве работи: 

1) ја следи законитоста на работата на органите на единиците на 
локална самоуправа, единиците на локална самоуправа во градот Скопје и 
градот Скопје и презема мерки, активности и поднесува иницијативи за 
остварување на нивните надлежности; 

2) им укажува на единиците на локална самоуправа, единиците на 
локална самоуправа во градот Скопје и градот Скопје на пречекорувањето на 
нивните надлежности утврдени со овој закон и предлага соодветни мерки за 
надминување на таа состојба; 

3)укажува на определени материјални и процедурални недостатоци во 
работата на органите на единиците на локална самоуправа, единиците на 
локална самоуправа во градот Скопје и градот Скопје кои би можеле да го 
оневозможат вршењето на работите утврдени со овој закон; 

4) дава препораки за доследно спроведување на надлежностите за 
работите кои треба да ги вршат единиците на локална самоуправа, единиците 
на локална самоуправа во градот Скопје и градот Скопје, согласно со овој 
закон, а на нивно барање; 

5) дава мислење и стручна помош на барање на органите на единиците 
на локална самоуправа, единиците на локална самоуправа во градот Скопје и 
градот Скопје по однос на примената на одредбите од овој закон и

6) го следи остварувањето на јавноста во работата на органите на 
единиците на локална самоуправа, единиците на локална самоуправа во 
градот Скопје и градот Скопје од аспект на редовно, навремено, вистинито и 
целосно известување на граѓаните за работите утврдени со овој закон.

 (3)За преземените мерки и активности од ставот (2) на овој член, 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот ги информира органите на единиците на локална 
самоуправа, на единиците на локална самоуправа во градот Скопје и на градот 
Скопје.

2.Инспекциски надзор
Член 23

(1)Инспекциски надзор вршат комуналните инспектори на единиците на 
локална самоуправа, комуналните инспектори на единиците на локална 
самоуправа во градот Скопје, односно комуналните инспектори на градот 
Скопје.

(2)Комуналните инспектори на градот Скопје, работите на инспекциски 
надзор ги вршат во согласност со надлежностите на градот Скопје кои се 
утврдени во Законот за градот Скопје.



(3)По исклучок од ставот (1) инспекциски надзор врши и Државниот 
комунален инспекторат преку државните комунални инспектори во случаите 
кога единиците на локална самоуправа, единиците на локална самоуправа во 
градот Скопје и градот Скопје немаат овластено комунален инспектор.

(4)Во случаите од став (3) на овој закон инспекцискиот надзор се врши 
на сметка на единицата на локална самоуправа, единицата на локална 
самоуправа во градот Скопје и градот Скопје.

Член 24
(1)При вршењето на инспекцискиот надзор надлежните инспектори од 

член 23 на овој закон проверуваат дали:
1)јавното претпријатие го реализирало процентот на озеленетост кој е 

утврден во годишната програма за подигање и одржување на зеленило;
2)надлежниот орган при отстранување на зеленило за јавна употреба 

заради реализација на планската документација, постапил согласно член 17 на 
овој закон;

3)сопственик на објект кој е изграден на градежна парцела, а доколку се 
работи за градежно неизградено земјиште, сопственик на градежното земјиште 
подигнале и одржуваат зеленило во согласност со процентот на озеленетост за 
предметната градежна парцела кој е утврден во планската документација;

4)сопственик на објект со намена-тешка и загадувачка индустрија (Г1) 
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, 
подигнал зеленило согласно член 12 ставови (1) и (2) на овој закон.

5)правно и физичко лице-инвеститор на градба врз основа на одобрение 
за градење издадено согласно Законот за градење, подигнале зеленило за 
приватна употреба во согласност со процентот на озеленетост за предметната 
градежна парцела кој е утврден во планската документација, најдоцна до 
издавање на одобрение за употреба односно изготвување на извештај за 
технички преглед за градбата;

6)сопственик на објект кој е изграден на градежна парцела, а доколку се 
работи за градежно неизградено земјиште, сопственик на градежно земјиште, 
редовно ги кастри дрвјата, грмушките и живата ограда кои му пречат на 
безбедното одвивање на сообраќајот или движењето на минувачите или на 
сопственик на соседна градежна парцела односно сопственик на соседен 
објект;

7)сопственикот на објектот односно сопственикот на градежното 
неизградено земјиште, при отстранување на дрво кое е придружна содржина на 
објект во градежна парцела или пак се наоѓа на градежна парцела која 
претставува градежно неизградено земјиште, прибавиле одобрение за  
отстранување на зеленило согласно член 19 став (2) на овој закон и

8)физичките лица правилно го користат зеленилото и не ги вршат 
дејствијата  утврдени во член 16 став (2) на овој закон.

(2)Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор во случаите од став 
(1) точки 1), 2) 3), 4), 5), 6) и 7) на овој член, надлежниот инспектор утврди дека 
не е постапено согласно наведените законски одредби, составува записник и 
донесува решение со кое ќе утврди дополнителен рок за постапување.

(3)Против решението на инспекторот од ставот (2) на овој член е 
дозволена жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.



(4)По жалбата против решението на инспекторот одлучува Државната 
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка. 

(5)Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
(6)Надлежниот инспектор должен е по службена должност да изврши 

контролен надзор дали јавното препријатие или надлежниот орган од член 7 
став (1) на овој закон или сопственикот на објектот односно сопственикот на 
градежното неизградено земјиште или правното и физичко лице-инвеститор на 
градба постапиле во дополнителниот рок, при што доколку утврди дека истите 
не постапиле и во дополнителниот рок, доставува предлог за покренување на 
прекршочна постапка против одговорното лице на јавното препријатие, 
службеното лице на надлежниот орган од член 7 став (1) на овој закон, или 
сопственикот на објектот односно сопственикот на градежното неизградено 
земјиште или правното и физичко лице-инвеститор на градбата.

VIII.ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

1.Прекршоци на јавни претријатија
Член 25

(1)Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за сторен прекршок на јавно претпријатије надлежно за подигање и 
одржување на зеленило ако не го реализира процентот на озеленетост кој е 
утврден во годишната програма за подигање и одржување на зеленило (член 9 
став (1));

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

2.Прекршок на надлежен орган
Член 26

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече за сторен прекршок на градоначалникот на единица на локална 
самоуправа, градоначалникот на единицата на локална самоуправа во градот 
Скопје и градоначалникот на градот Скопје ако при отстранување на зеленило 
за јавна употреба заради реализација на планската документација, единица на 
локална самоуправа, единицата на локална самоуправа во градот Скопје и 
градот Скопје не постапи согласно член 17 ставови (1), (2) и (3) на овој закон.

3.Прекршоци на сопственик на објект и на 
сопственик на градежно неизградено земјиште

Член 27
(1)Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му 

изрече за прекршок на правно лице-сопственик на објект кој е изграден на 
градежна парцела или сопственик на градежното неизградено земјиште ако: 

-не подигне и не одржува зеленилото за приватна употреба (кое 
согласно планска документација е предвидено како придружна содржина на 
објект во рамки на градежна парцела со комерцијални и деловни намени (Б), со 
намена-производство дистрибуција и сервиси (Г) и со намена-инфраструктура 
(Е), согласно Правилникот за стандарди и номативи за урбанистичко 
планирање) во согласност со процентот на озеленетост за предметната 
градежна парцела, кој е утврден во планската документација (член 11 став (3));

 -не подигне зеленило согласно член 12 ставови (1) и (2) на овој закон;



-не подигне зеленилото за приватна употреба (кое согласно планска 
документација е предвидено како придружна содржина на објект во рамки на 
градежна парцела со комерцијални и деловни намени (Б), со намена-
производство дистрибуција и сервиси (Г) и со намена-инфраструктура (Е), 
согласно Правилникот за стандарди и номативи за урбанистичко планирање) во 
согласност со процентот на озеленетост за предметната градежна парцела кој 
е утврден во планската документација, најдоцна до издавање на одобрение за 
употреба односно изготвување на извештај за технички предлед за градбата 
(член 13);

-не ги кастри гранките и живата ограда кои му пречат на безбедното 
одвивање на сообраќајот или движењето на минувачите или на сопственик на 
соседна градежна парцела или на сопственик на соседен објект (член 14);

-при отстранување на дрво кое е придружна содржина на објект во 
градежна парцела или пак се наоѓа на градежна парцела која претставува 
градежно неизградено земјиште, не е обезбедено одобрение за отстранување 
на зеленило  (член 19 став (2)).

(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.

(3)Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на физичко лице-сопственик на објект кој е изграден на градежна 
парцела или сопственик на градежното неизградено земјиште, за прекршокот 
од став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член.

4.Надлежни органи за спроведување на прекршочната постапка
Член 28

(1)Надлежен орган за спроведување на прекршочната постапка за 
прекршоците од член 25 и член 26 на овој закон е надлежен суд, а за 
прекршоците од член 27 на овој закон надлежен орган е комисија за прекршоци 
формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2)Против одлуката на комисијата од ставот (1) на овој член, може да се 
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка, во рок од осум дена 
од денот на приемот на одлуката.

5.Постапка за порамнување
Член 29

(1)Пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежен суд односно прекршочен орган ќе се спроведе 
постапка за порамнување. Доколку сторителот го признае прекршокот, 
надлежниот инспектор од членот 23 на овој закон, ќе му издаде на сторителот 
прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена за 
прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен налог сторителот на 
прекршокот се смета дека се согласува да ја плати предвидената глоба.

(2)Сторителот на прекршокот 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 ќе плати само половина од изречената глоба доколку 
плаќањето го изврши во рокот од осум дена.



(3)Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член не ја плати 
глобата во рокот определен во ставот (2) на овој член, надлежниот инспектор, 
ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд 
односно прекршочен орган.

(4)Надлежните инспектори од членот 23 од овој закон се должни да 
водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на 
покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат 
и чуваат следниве 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.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од 
денот на внесувањето во евиденцијата.

(7)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 уредување на просторот.

Член 30
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно 

со Законот за прекршоците.
5. Мандатен платен налог

Член 31
(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 на зеленило за јавна употреба врши:

-собирање на цветови од дрвјата;
-закачување на рекламни паноа и натписи и лепење плакати на дрвја;

        -фрлање и оставање отпадоци во зеленилото;
-чување и напасување добиток и живина на зеленило и
-уринирање и дефекација на домашни миленици на зеленило.
(2)Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице, во мандатна постапка со издавање на мандатен 
платен налог, ако на зеленило за јавна употреба врши:

-корнење, сечење и кастрење дрвја, грмушки и жива ограда;
-соголување и засекување на стебла на дрва;
-уништување на тревници преку отстранување на земја;
-откривање и оштетување на корења на дрва и садници;
-откорнување цветни и тревни бусени;
-палење оган на тревни површини и палење стебла;
-оставање градежен материјал и шут на зеленило;
-паркирање на возила и нивно миење на зеленило и
-истурање нечиста вода и други течности на зеленило кои го загадуваат    
и оштетуваат зеленилото.

Член 32
(1)Надлежните инспектори од членот 23 од овој закон се должни да 

водат евиденција за издадените мандатни платни налози и за исходот на 
покренатите постапки.

(2)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.

(3)Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од 
денот на внесување во евиденцијата.



(4)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.

VIII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33
(1)Единиците на локална самоуправа, единиците на локална самоуправа 

во градот Скопје и градот Скопје, должни се да достават известување до 
сопственик на објект кој е изграден на градежната парцела односно сопственик 
на градежното неизградено земјиште кое е дел од градежна парцела, на која 
согласно планската документација е утврден процент на озеленетост, како и до 
сопствениците на објектите утврдени во член 12 на овој закон, во рок шест 
месеци од денот на отпочнувањето со примена на овој закон.

(2)Сопственик на објект кој е изграден на градежната парцела односно 
сопственик на градежното неизградено земјиште кое е дел од градежна 
парцела, на кои согласно планската документација е утврден процент на 
озеленетост, должни се да извршат подигање на зеленилото согласно 
процентот на озеленетост на предметната градежната парцела кој е утврден во 
планската документација, во рок од една година од денот на прием на 
известувањето од став (1) на овој член.

(3)Сопственик на објект со намена со намена-тешка и загадувачка 
индустрија (Г1) согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање, должен е да изврши подигање на зеленилото 
согласно член 12 ставови (1) и (2) на овој закон, во рок од шест месеци од 
денот на прием на известувањето од став (1) на овој член.

Член 34
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 35
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2016 година.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ ЗА ЗЕЛЕНИЛО

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ 

Со овој закон се уредуваат правата и обврските во врска со подигањето, 
одржувањето и користењето на зеленилото, видовите на зеленило, како и други 
прашања од значење за зеленилото.

Под зеленило во смисла на овој закон се подразбираат сите видови на 
парковско зеленило и заштитно зеленило, согласно Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко планирање, кое е предвидено во плански опфат 
на генерален урбанистички план донесен согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање како и зелените површини (паркови, парк шуми, 
рекреативни површини, тревни површини, садници, дрвореди и сл.) кои се 
уредени до денот на влегување во сила на овој закон.

Во законот се утврдуваат два вида на зеленило и тоа зеленило за јавна 
употреба и зеленило за приватна употреба.

Надлежни за подигање и одржување на зеленилото за јавна употреба се 
општините со седиште во град, општините во градот Скопје и градот Скопје кои 
оваа дејност ја вршат преку јавни претпријатија.

Во законот се предвидува донесување на развоен план за подигнување 
и одржување на зеленило, кој го донесува општината, општината во градот 
Скопје и градот Скопје и годишна програма која по претходна согласност на 
советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје ја донесува 
јавното претпријатие кое е надлежно за подигање и одржување на зеленило.

Со годишната програма на јавните претпријатија, потребно е да се 
предвиди подигање на зеленило на најмалку 10% од површината, која во 
генералниот урбанистички план е предвидена за зеленило за јавна употреба.

Финансиските средства за подигање и одржување на јавно зеленило се 
обезбедуваат од изворите на средства за финансирање на комуналните 
дејности кои се утврдени во Законот за комунални дејности, a се утврдуваат со 
Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа, Советот на 
единицата на локална самоуправа во градот Скопје односно Советот на градот 
Скопје.

Подигањето и одржувањето на зеленилото за приватна употреба се 
врши од страна на сопственик на објект кој е изграден на градежна парцела во 
рамките на која зеленилото согласно планската документација е предвидено 
како придружна содржина на објектот, а доколку се работи за градежно 
неизградно земјиште, од страна на сопственикот на градежното земјиште, при 
што обврска за подигање и одржување на зеленилото за приватна употреба 
има доколку во планската документација е утврден процент на озеленетост на 
предметната градежната парцела.

Истата обврска за озленување на градежна парцела се утврдува и за 
инвеститор на градба согласно Законот за градење, доколку согласно 
планската документација е предвидено зеленило како придружна содржина на 
градбата која треба да се изгради.

Се пропишуваат посебни обврски за подигање на зеленило на 
сопственик на објект со намена-тешка и загадувачка индустрија (Г1) односно за 
сопствениците на овој вид на објекти се утврдува обврска за озеленување на 
10% парцелата и во случаите кога согласно планската документација не е 
предвиден процент на озеленетост, а доколку не постојат услови за 



озеленување на парцелата се пропишува обврска за подигање на зеленило на 
друга локација утврдена од општината односно градот Скопје.

Со законот се пропишува обврска за правилно користење на зеленилото 
за јавна употреба и се утврдува кои дејствија со кои се оштетува зеленилото, 
не можат да се преземаат на зеленилото, се утврдува постапка за 
отстранување на зеленило, а се пропишува и обврска за водење на регистар на 
зеленило или катастар на зеленило.

Исто така со предлог законот се утврдува и постапка за инспекциски 
надзор, кој ќе се врши од страна на општински комунални инспектори и се 
пропишуваат прекршочни одредби и прекршочна постапка при непочитување 
на обврските утврдени во овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Унапредување на просторот со зеленило, подобрување на квалитетот на 
воздухот, подобрување на квалитетот на живот во градските подрачја и 
унапредување на животната средина.


