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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

Врз основа на член 40 став (10) 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), министерот за транспорт и врски, донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА 
ИЗВРШЕНА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА, КАКО И 

ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ОПШТОКОРИСНА РАБОТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за извршена општокорисна работа, како и 
формата, содржината и начинот на водење на регистарот за вршење на општокорисна работа. 

Член 2 

Потврдата за извршена општокорисна работа се издава на хартија во бела боја во А4 формат која содржи:  
- штембил на јавното претпријатие или правното лице за одржување на јавна чистота, со број и датум на прием на 
потврдата;  
- назив на потврдата;  
- име и презиме, место и адреса на живеење на лицето кое извршило општокорисна работа;  
- број и датум на записникот со кој сторителот е упатен на извршување на општокорисна работа;  
- видот на извршената општокорисна работа;  
- период на извршување на општокорисната работа, бројот на часовите, цената за час и вкупен износ;  
- број и датум на писмениот извештај за извршена општокорисна работа;  
- место на издавање на потврдата;  
- место за печат и  
- потпис на директорот на јавното претпријатие или правното лице кое ја издало потврдата. 

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

Член 3 

Регистарот за вршење на општокорисна работа се води во форма на книга со формат А4. 

На насловната страна на регистарот од став 1 на овој член со големи букви е испишан текстот: „РЕГИСТАР ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА“ 

Внатрешната страна на регистарот од став 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат следните податоци: 
реден број, број и датум на записник за упатување за извршување на општокорисна работа, име и презиме и место 



на живеење на лицето кое извршило општокорисна работа, вид и број на часови на извршена општокорисна работа, 
број и датум на издадена потврда и забелешка. 

Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 4 

Регистарот за вршење на општокорисна работа се води во пишана и во електронска форма. 

Член 5 

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

Бр. 01-2955/1  Министер 

10 февруари 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


