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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

Врз основа на член 7 став (6) од Законот за јавна чистота (“Службен весник на Република Македонија” бр. 111/08, 
64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и 
податоци по службена должност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/13), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ЈАВНА ЧИСТОТА И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА, КАКО И 
НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна 
чистота и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна 
чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на 
регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење. 

Член 2 

Барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота се поднесува на образец А4 во бела боја. 

Барањето oд став 1 на овој член содржи: назив и седиште на органот до кого се поднесува, назив и седиште на 
правното лице, име и презиме и потпис на подносителот на барањето и датум и место на поднесување на барањето. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е се составен дел на овој 
правилник. 



Член 3 

Кон барањето се приложуваат следните докази:  
- доказ за регистрирана дејност (ДРД образец) од Централен регистар на Република Македонија;  
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;  
- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за 
кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, 
додека траат последиците од пресудата, или не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност 
додека трае забраната;  
- доказ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;  
- доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета 
настаната по однос на одговорноста во вршењето дејноста (полиса за осигурување);  
- доказ дека има вработено најмалку пет лица кои задолжително се вакцинирани согласно со прописите за заштита 
од заразни болести (копија заверена на нотар од М1/2 образец и потврда за ванкцинација) и  
- копија од сообраќајната дозвола за регистрирано специјализирано возило за подигање на смет, ХТЗ опрема за 
вработените и неопходни технички средства за одржување на јавна чистота). 

Член 4 

Дозволата за одржување на јавна чистота се издава на образец во А4 формат во бела боја. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, натпис „Република 
Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“, број на дозволата, назив „Дозвола за одржување на јавна 
чистота“, назив и седиште на правното лице - подносител на барањето, место и датум на издавање, место за печат и 
потпис на министерот. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 5 

Постапката за издавање на дозволата за одржување на јавната чистота започнува со поднесување на барање до 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи. 

Член 6 

Дозволата за одржување на јавна чистота ќе му се одземе на правното лице доколку се утврди дека истото не 
исполнува некои од условите за нејзино издавање утврдени во Законот за јавна чистота. 

Член 7 

Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена или оштетена дозволата, треба истата да ја огласи во “Службен 
весник на Република Македонија” како неважечка и по доставување на објавата за нејзино прогласување за 
неважечка му се издава нова. 

Член 8 

За издадените дозволи за одржување на јавната чистота органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на комуналните работи води Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна чистота (во 
понатамошниот текст: Регистар) кој постојано се ажурира и објавува на веб страницата на органот. 

Член 9 

Регистарот се води во форма на книга со димензии 42x30 см, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни 
страни кои се меѓусебно поврзани во бела боја. 



На предната страна од корицата на Регистар отпечатен е назив “РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЈАВНА ЧИСТОТА”. 

Внатрешните страни на Регистарот содржат: реден број, број и датум на поднесено барање, назив и седиште на 
правното лице, број на издадена дозвола, датум на издавање на дозволата и забелешка. 

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 10 

Регистарот се води во пишана форма а може да се води и во електронска форма. 

Регистарот се води за секоја година посебно. 

Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на 
барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата 
за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, 
формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на 
неговото водење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 133/12).“ 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

Бр. 01-11914/1 Министер 

13 декември 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески , с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 







 


