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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА    
ЈАВНА ЧИСТОТА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.44 од 19.03.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ број 111/2008, 
64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13), во членот 3 по зборовите: „на отворените 
простори на јавните објекти“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на неизградено 
градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на 
општината, општините во градот Скопје и градот Скопје,“ 

Член 2 

Во членот 5 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:  
„5. “Централно подрачје на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје“ е 
подрачје определено со акт на општината и општините во градот Скопје со кои се врши 
зонирање на подрачјето на општината и општините во градот Скопје, како и подрачјето на 
град Скопје определено со акт на градот Скопје како централно подрачје;“ 

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8. 

Член 3 

Во членот 6 по зборовите: „јавните објекти“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на 
неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното 
подрачје на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје,“ 

Член 4 

Во членот 9 став (3) зборовите: „куќниот совет“ се заменуваат со зборовите: „заедницата 
на сопственици односно управителот“. 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:  
„(4) Одржувањето 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 го врши сопственикот на земјиштето.“ 

Член 5 

Во членот 14-а по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште 
сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на општината, општините 
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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 и смет 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 и слично,  
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини 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 на разни занаетчиски работи,  
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет,  
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа,  
- плукање или секнење нос и  
- вршење на физиолошки потреби.“ 

Член 6 

Во членот 18 по зборовите: „сопственици на објекти“ се додаваат зборовите: 
„сопственици на неизградено градежно земјиште во централното подрачје на општината, 
општините во градот Скопје и градот Скопје.“ 

Член 7 

Во членот 26 став (5) по зборовите: „јавните површини“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во 
централното градско подрачје“. 

Во ставот (6) по зборовите: „јавните површини“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во 
централното подрачје на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје“. 

Во ставот (7) алинејата 2 по зборовите: „јавните објекти“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „на неизградено градежно земјиште во централното подрачје на општината, 
општините во градот Скопје и градот Скопје“. 

Член 8 

Во членот 27 во ставот (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: 
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„Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка“. 

Член 9 

Во членот 28 по став 1 се додава нов став (2), кој гласи:  
„(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 10 

Во членот 29 во точката 3 зборовите „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17 и 19“ се заменуваат 
со зборовите „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 16“. 

Член 11 

Во членот 40 став (1) по зборовите: „од член 33“ се додаваат зборовите: „и член 33-а“. 

Член 12 

Членот 8 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на 
примената на Законот за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 130/14). 

Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за јавна чистота. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 


