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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, 
став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување Одлука за комунален ред и мерки за спроведување на 
подрачјето на Општина Карпош Скопје 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за комунален ред и мерки за спроведување на 
подрачјето на Општина Карпош Скопје, донесена на седумнаесетата седница 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 6 декември 2022 година. 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9190/13                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:07.12.2022 година             НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Стевчо Јакимовски 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), а во врска со член 12 од Законот за комунални дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 
64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20), 
Советот на Општина Карпош, на седумнаесетата седница одржана на 06.12.2022 
година, донесе 
  

 
ОДЛУКА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД 

И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА КАРПОШ-СКОПЈЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните 
дејности помеѓу давателите и корисниците на комунални услуги на подрачјето 
на Општина Карпош-Скопје и мерките за нејзиното спроведување. 
 

Член 2 
 Под комунален ред, во смисла на оваа Одлука, се подразбира поблиското 
уредување на односите и начинот на вршење на комуналните дејности помеѓу 
давателите и корисниците на услуги во следните комунални дејности:  
 - Изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени 
улици, јавни површини и други инфраструктурни објекти  
 - Изградба, одржување, реконструкција, користење и заштита на 
хортикултурно уредени, водно-рекреативни и јавни зелени површини  
 - Изградба и одржување на јавното осветлување на сервисни и станбени 
улици, јавни површини и други инфраструктурни објекти  
 - Изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта и опремата која е 
во функција на истите на подрачјето на Општина Карпош-Скопје  
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 - Одржување на јавни санитарни јазли  
- Изградба и одржување на инфраструктурна инсталација за испуштање и 
одведување атмосферски и отпадни води  
 - Организирање, изнесување и транспортирање на комунален, градежен и друг 
вид неопасен отпад  
 - Отстранување и чување на хаварисани возила и приколки од јавните 
површини 
 - Отстранување и чување непрописно паркирани возила на јавните зелени 
површини  
 - Отстранување и чување непрописно паркирани возила  
 - Постапување по чување крупна и ситна стока, живина и пчелни семејства во 
урбана средина, услови за чување животни и домашни миленици во дворни 
места на колективни и индивидуални станбени згради  
 - Организирање и вршење дезинфекција, дератизација и дезинсекција од земја 
на подрачјето на Општина Карпош-Скопје  
 - Уредување и украсување на општината  
 - Одржување комунални уреди и опрема  
 - Одржување и заштита на споменици, спомен обележја, спомен плочи, 
скулптури и сл.  
 - Урбана опрема и подвижни направи  
 

Член 3 
 Јавни површини, во смисол на оваа Одлука се:  
 - Јавни сообраќајни површини: улици, коловози, тротоари, пристапни, пешачки 
и велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, отворени 
простори пред јавни и деловни објекти, подвозници, надвозници, скали и 
лифтови што поврзуваат (премостуваат) јавни сообраќајни површини, 
мостови,спортско-рекреативни површини, детски игралишта и слични 
површини.  
 - Јавни зелени површини: паркови, дрвореди, живи огради, трeвници, цветни 
насади, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај 
станбените, деловните и јавните објекти, спортско рекреативните и водени 
површини и други слични површини.  
 Одредбите од оваа Одлука се однесуваат и на други површини определени со 
оваа Одлука.  
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Член 4 
 Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавни 
претпријатија основани од општината и правни и физички лица кои 
поседуваат дозвола за вршење на соодветна комунална дејност, издадена од 
надлежен орган согласно со посебните закони со кои се уредуваат пооделни 
комунални дејности (во понатамошниот текст: даватели на комуналните 
услуги). Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно 
вршрње на комуналните дејности, како и одржување на објектите, опремата и 
уредите на комуналната инфраструктура во функционална и исправна 
состојба.  Корисници на комуналните услуги, во смисла на оваа Одлука се 
правни и физички лица кои ги користат услугите на давателите на комунални 
услуги, како и објектите, опремата и површините во сферата на комуналните 
дејности на подрачјето на општината.Корисниците на комуналните услуги се 
должни да се придржуваат до одредбите од оваа Одлука заради непречено и 
функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес. Давателите на 
комунални услуги и корисниците на комунални услуги своите права и обврски 
ги регулираат со меѓусебно склучени договори.  
  
2. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ  
  

Изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени 
улици, јавни површини и други инфраструктурни објекти 

 
Член 5 

 Под изградба и реконструкција на сервисните и станбените улици, јавните 
површини и други инфраструктурни објекти од надлежност на Општина 
Карпош-Скопје, а во смисла на оваа Одлука, се подразбира изведување на 
предходни работи, изработка проектно-техничка документација, вршење 
подготвителни работи, градење на нови улици, јавни површини и др. 
инфраструктурни објекти, проширување, функционална адаптација и 
реконструкција на постојни улици, јавни површини и др. инфаструктурни 
објекти.  
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Изградбата опфаќа предходни работи (истражувачки, геомеханички, геодетски 
работи и др.), земјени работи, изведување градежна конструкција, градежно- 
инсталатерски работи, градежно-занатски и завршни работи, вградување 
уреди и опрема и други работи со кои се формира целината на сервисните и 
станбените улици, јавните површини и другите инфраструктурни објекти.  
 

Член 6 
 Работи за одржување на сервисните и станбените улици, јавните површини и 
други инфраструктурни објекти се:  
 - Поправка на коловозот и трупот на улиците  
 - Чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, 
усеци и засеци, чистење и уредување на пропустите-одводите на улиците, 
риголи,  улични канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни ѕидови и 
други објекти  
 - Работи на одржување на електрични инсталации-замена на дотраени 
светилки, канделабри, инсталација и друго потребно за осветлување на 
улиците, јавните површини и др.  
 - Одржување прегледност на улиците, особено на местата на вкрстосување  
 - Косење трева, уредување и одржување на зелените површини и насади во 
уличниот појас  
 - чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или 
абразивни средства во осојничките места, мостовите, делниците со поголеми 
наклони на улиците, како и на други места во случај на појава на мраз на 
коловозот  
 - чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната 
сообраќајната сигнализација и друга опрема на улиците. 
- На јавни површини може да се вршат прекопи, сечење на асфалтот и слични 
дејствија заради поставување, поправка и замена на инсталации и други 
објекти на комунална инфраструктура само претходно добиен записник за 
констатација 
Работите во врска со изградбата, редовното одржување, реконструкцијата и 
заштитата на сервисните и станбените улици, јавни површини и други 
инфраструктурни објекти ги врши Секторот за уредување на градежно 
земјиште и комунални работи и Секторот за екологија и енергетска 
ефикасност на Општина Карпош врз основа на Годишната програма донесена 
од Советот на Општина Карпош-Скопје и за наведеното задолжително 
поднесува извештај до доносителот на Годишната програма.  
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Член 7 
 Заради заштита на сервисните и станбените улици, јавните површини и други 
инфраструктурни објекти се забранува:  
 - Заземање земјиште од планиран или реализирани профил на сервисна и 
станбена улица, јавна површина и др.  
- Спречување на истекување атмосферски води, ниту менување на природниот 
тек на водите  
 - Оштетување и сечење дрвја покрај улиците, пасење стока, косење трева, како 
и оштетување и однесување материјали наменети за изградба и одржување на 
сервисните и станбени улици, јавните површини и др.  
 - Фрлање шут, отпад, формирање депонии, јами и сл. во профилот на улиците и 
патиштата  
 - Оставање градежен шут, смет и други материјали на коловозот и тротоарот 
на улиците  
 - Испуштање на отпадни или друг вид води на коловозот и тротоарот, или 
спречување истекување на водите на предвидените места  
 - Нанесување кал, градежен и друг материјал на коловозот и тротоарите на 
улиците  
 - Движење или паркирање на возила по тротоарите или по пешачките патеки  
 - Противправно поставување на светлосни направи и предмети покрај улиците 
кои му пречат на сообраќајот  
 - Попречување користење пешачка патека и улица, противправно 
прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот, 
пешачката патека или тротоарот и неовластено поставување разни препреки  
 - Оштетување и уништување сообраќајни знаци, патокази, семафори и друга 
опрема која е во функција на патеките и улиците  
 - Отворање и отстранување на капаците на уличните шахти и решетки  
 - Вршење други работи со кои може да се оштети патеката и улицата или да се 
попречува и загрозува сообраќајот.  
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Изградба, одржување, реконструкција, користење и заштита на 

хортикултурно уредени, водно-рекреативни и јавни зелени површини 
 
 

Член 8 
 Под изградба, одржување, реконструкција, користење и заштита на 
хортикултурно уредени, рекреативни и јавни зелени површини се подразбира 
подигање, садење ниска и висока вегетација, реконструкција, одржување и 
користење на паркови, зеленило, водни, рекреативни и слични површини на 
подрачјето на Опшина Карпош-Скопје.  
 

Член 9 
 Парковите се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини, 
кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација.  
 Изградбата, оджувањето и уредувањето на парковите подразбира:  
 - Хортикултурно уредување на површините во опфатот на паркот  
 - Редовно одржување на јавната чистота во паркот  
 - Редовно одржување на патеките и просторот наменет за шеталишта  
 - Одржување во исправна состојба на клупите за седење  
 - Редовно засадување, обработување и наводнување на зелените  површини  
 - Поставување на корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно 
одржување  
 - Редовно кастрење на вегетацијата заради безбедно шетање  
 

Член 10 
 Под зеленило, во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и 
други насади, живи огради, грмушеста вегетација, дрвја и дрвореди и сл. (во 
натамошниот текст: зелени површини).  
 Зелените површини може да бидат:  
 - Јавни зелени површини и  
 - Зелени површини на урбани единици и објекти  
 Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат 
зелените површини покрај улиците, плоштадите, културно-историските 
споменици, јавните паркиралишта, водните и рекреативните површини, 
детските игралишта, спортски терени и дворните места на јавните објекти на 
територија на Општина Карпош-Скопје.  
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 Изградбата, оджувањето и уредувањето на јавните зелени површини го врши 
Секторот за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина 
во Општина Карпош, врз основа на Годишната програма донесена од страна на 
Советот на Општина Карпош -Скопје и за реализираните работи Секторот 
поднесува задолжително извештај до доносителот на Годишната програма.  
 Под зелени површини на урбани единици и објекти се подразбираат зелените 
површини во дворните места на претпријатијата и другите правни лица, 
објектите за образование, култура, здравство и други установи, во и околу 
станбените комплекси како и во дворовите на колективните и индивидуалните 
станбени објекти.  
 Одржувањето на зелените површини на урбаните единици го вршат 
сопствениците, односно корисниците на тие објекти на сопствен трошок.  
 

Член 11 
 Одржувањето на јавните и зелените површини опфаќа:  
 - Подигање, садење, одгледување и обновување на зелените површини  
 - Заштита на зелените површини од оштетувања, болести и штетници  
 - Чистење на озеленетите површини  
 - Чистење и одржување на патеките во озеленетите површини  
 Годишната програма , донесена од страна на Советот на Општина Карпош -
Скопје, особено треба да содржи:  
 - Планирање начин и мерки за одржување на зелените површини   
 - Видови на зеленило  
 - Поставување и вид на урбана опрема и други работи за одржување  
 - Трошоци за извршување и извори на средства   
 

Член 12 
Правно или физичко лице кое стопанисува на територија на Општина Карпош , 
може хортикултурно да го уреди просторот кој се наоѓа на јавна површина пред 
својот објект , по претходно добиена согласност од Општина Карпош 
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Член 13 
 Под рекреативни површини на подрачјето на Општина Карпош -Скопје се 
подразбираат определени простори кои од страна на граѓаните се користат за 
одмор и рекреација како што се: ридско-планински предели, простори околу 
манастири, историски споменици и сл.  
 Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да 
го довери на здруженија на граѓани, спортско-рекреативни и еколошки 
друштва, месни заедници и сл.  
 

Член 14 
 Сечење, копање дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да 
се врши заради нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни 
инсекти и болести, ако пречат на постојните подземни и надземни инсталации, 
кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на инвестициони 
објекти или реконструкција на зелените површини.  
За сите дејствија и работи од предходниот став треба да се има одобрение 
односно решение од Град Скопје 
Оппштина Карпош може да изврши кастрење на гранки , грмушки и живи 
огради доколку истите пречат на јавна површина односно пречат при слободно 
движење и користење на тротоари и улици 
 

Член 15 
 На зелените површини може да се врши прокопување, прекопување и ископ за 
поставување на подземни или надземни инсталации, изградба на јавни и 
објекти на граѓаните, само со предходно прибавен записник за констатација 
Записникот од став 2 на предходниот член, особено треба да содржи определен 
обем на работата и рок за извршување на истата како и рок во кој зелените 
површини треба да се доведат во првобитната состојба.  
Трошоците за извршување на работите од ставот 2 на овој член се на товар на 
инвеститорот, односно изведувачот на работите.  
 Раскопувањето на зелените и јавните зелени површини поради поставување 
нови, односно изведување на работи на постојните подземни и надземни 
инсталации не може да се врши непосредно по уредувањето на површините, 
освен во случаи на отстранувања на итни дефекти.  
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Член 16 
 На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува 
зелена површина комуналната инфраструктура (телефонска, телеграфска, 
оптичка, електрична и друга инсталација) може да се постави (монтира) само 
подземно.  По исклучок во парк-шума и на пошумени терени инсталациите од 
предходниот став може да се постават (монтираат) воздушно но под услов да не 
го попречуваат правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат 
естетскиот изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното 
користење на зелените површини.  
 

Член 17 
 На зелените и јавните зелени површини се забранува:  
 - Корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда  
 - Било какво оштетување на зеленилото (соголување и засекување на стеблата 
и грмушките, газење и седење на тревниците, кинење цвеќе, откорнување 
цветни и тревни насади и сл.)  
 - Собирање плодови и цветови од дрвјата  
 - Копање и изнесување земја, копање канали и прекопи и сл.  
 - фрлање и оставање отпадоци надвор од местото определено за таа цел  
 - Истоварање и оставање стока, амбалажа, шут, градежен, огревен и друг 
разновиден материјал и слично покрај и на зелените површини  
 - Чување и пасење добиток, живина и др.  
 - Закачување, ковање и подпирање на рекламни паноа, натписи и лепење 
плакати на дрвјата  
 - Уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, 
рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и сл.  
 - Минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возила и 
приколки и нивно миење  
 - Кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, чешмите, 
канделабрите и на други уреди и објекти кои се во функција на зелените 
површини  
 - Изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништување на 
зелените површини  
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 - Пуштање на отпадни води, киселини, моторни масла и било која друга 
материја која предизвикува загадување  
 - Палење огнови  
 - Поставување на разни предмети на стеблата и гранките на дрвјата и 
грмушките (светилки, носачи на жичани водови, орманчиња, скали и слично).  
 
 

Изградба и одржување на јавното осветлување на сервисни и станбени 
улици, јавни површини и други инфраструктурни објекти 

 
Член 18 

 Под изградба на јавното осветлување се подразбира поставување на 
електрични столбови со светлечки тела (канделабри), на предходно изградени 
подземни инсталации.  
 Под одржување на јавното осветлување се подразбира одржувањето на 
уличното осветлување и осветлувањето на јавните површини во исправна и 
функционална состојба, преку одржување на подземната инсталација, редовна 
замена на светлечките тела на електричните столбови (сијалици и арматури), 
чистење и боење на електричните столбови и сл.  
 

Член 19 
 Јавните сообраќајни површини и јавните зелени површини мора да имаат 
јавно осветлување.  
 Имајки го во предвид значењето на централното градско подрачје, пооделните 
јавни сообраќајни и јавни зелени површини, како и потребите на граѓаните, 
јавното осветлување се изведува според современата светлосна техника и 
технологија на територијата на Општина Карпош -Скопје.  
Светлосните тела мора да се функционални и естетски обликувани. Јавното 
осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална 
способност и мора, по правило, да е активно и функционално преку целиот 
ноќен период.  
 

Член 20 
 За изградба и одржување на јавното осветлување Советот на Општина Карпош 
-Скопје донесува Годишна програма во која е утврдена динамиката, видот и 
обемот на изградба и одржување, потребните средства за реализација и 
изворот на приходи, како и потрошувачката на електрична енергија.  
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Член 21 

 Изградбата и одржувањето на јавното осветлување го врши Секторот за 
екологија и енергетска ефикасност врз основа на програмата и за 
реализираните работи поднесува задолжително извештај до доносителот на 
програмата.  
 

Член 22 
 Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување се 
забранува:  
 - Оштетување и целосно уништување на светлечките тела и електричните 
столбови  
 - Самоволно приклучување на мрежата од уличното осветлување  
 - Поставување огласи, известувања, реклами и слично, освен со одобрение од 
соодветен орган.   
 
Изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта и опремата која 

е во функција на истите на подрачјето на Општина Карпош -Скопје 
 

Член 23 
 Под изградба на јавните паркиралишта од значење на Општина Карпош -
Скопје се подразбира градење, опремување и пуштање во работа на јавните 
паркиралишта утврдени во донесените Детални урбанистички планови и со 
предходно издадено одобрение од Секторот за урбанизам на општината.  
 

Член 24 
 На јавните паркиралишта се обележуваат места за паркирање на возилата, 
места за паркирање на возила на лица со посебни потреби во пропишана 
процентуална застапеност во однос на вкупниот број на места за паркирање и 
простор за непречено влегување и излегување на возилата.  
 На просторот од став 2 на овој член се поставува соодветна хоризонтална и 
вертикална сигнализација, а непосредно пред јавното паркиралиште се 
поставува информативен сообраќаен знак за паркинг простор.  
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Член 25 

 Корисниците на јавните паркиралишта не смееат да ги оштетуваат објектите и 
опремата поставена на јавните паркиралишта.  
 
 
 

Член 26 
 На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, 
утовар и истовар на стока или разни материјали и други работи кои не се во 
согласност со намената на јавниот простор за паркирање.  
 

Член 27 
 На јавните паркиралишта се забранува:  
 - Да се паркираат оштетени, неисправни возила кои не се во возна состојба  
 - Да се паркираат возила за кои не се наменети јавните паркиралишта 
согласно важечките законски прописи 
 - Да се оставаат било какви приколки (за кампување, носење товар и сл.) 
  

Член 28 
На јавни паркиралишта на територија на Општина Карпош, забрането е да се 
постапуваат препреки, столбчиња, рампи и блокатори, освен со добиена 
согласност од Градоначалникот на Општина Карпош 
 

Изградба и одржување на инфраструктурна инсталација за испуштање и 
одведување атмосферски и отпадни води 

 
Член 29 

 Под изградба и одржување на инфраструктурна инсталација за испуштање и 
одведување атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските 
води од урбаните површини, одведување со канализационата атмосферска 
мрежа (инфраструктурна инсталација) и испуштање во определен реципиент.  
 Атмосферски води се сите површински води предизвикани од атмосферски 
врнежи кои преку сливниците се слеваат во атмосферската канализација.  
Атмосферска канализација (мрежа) е збир на хидротехнички објекти кои 
служат за прифаќање, одведување и испуштање во реципиент на 
атмосферската вода.  
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Член 30 

 Изградба на инфраструктурна инсталација за прифаќање, испуштање и 
одведување на атмосферски води до реципиентот ја врши Секторот за 
уредување на градежно земјиште и комунални работи, врз основа на Годишна 
програма донесена од Советот на Општина Карпош -Скопје.  
 Годишната програма го содржи видот и обемот на работата од став 1 на овој 
член, како и висината на потребните средства и изворот на приходи за 
реализација на истата.  
За извршување-реализација на Годишната програма во делот на 
атмосферската канализација Секторот за уредување на градежно земјиште и 
комунални работи доставува извештај до доносителот на програмата.  
 

Член 31 
 Заради заштита и спречување оштетување на атмосферската канализациона 
мрежа се забранува:  
 - Испуштање отпадни води од домаќинства, од производство и сл. во системот 
на атмосферската канализација  
 - Испуштање отпадни води од септички јами и друг отпад во системот на 
атмосферската канализација  
 - Испуштање нафта и нафтени деривати, разни масла и сл. како и цврсти и 
течни запаливи и експлозивни материи во системот на атмосферската 
канализација  
 - Приклучување на фекална канализација во атмосферска канализација  
 - фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените и затворени 
канали и водотеци  
 - Оштетување на атмосферската канализација и нејзините составни елементи 
и објекти  
 - неовластено отворање, оштетување и крадење на капаците од атмосферските 
шахти.  
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Организирање, изнесување и транспортирање на комунален, градежен и 
друг вид неопасен отпад 

 
Член 32 

 Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во 
станбените, дворните, деловните и други простории и површини и тоа: куќни 
отпадоци од различен вид, отпадоци од храна, грдинарски, овошни, 
земјоделски култури, дрвја, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, 
стаклени, метални, порцелански, керамички, кожни, пластични, гумени 
предмети и на нив слични нештетни отпадоци.  
 Комунален отпад е неопасниот отпад што го создаваат физичките лица 
оддомаќинствата.  
 Комерцијалниот отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица 
при вршрње на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, 
административни и слични дејности, кои според својата природа и состав е 
сличен на отпадот од домаќинствата.  
 Селектираниот отпад се остава на посебни и означени места за собирање 
отпад, односно во посебни садови кои се поставуваат на јавни површини во 
формирани острови за поставување садови за секаков вид отпад.  
 Преработка на отпадот се операции утврдени со Законот за управување со 
отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материи и состојки 
на отпадот, а потоа ги опфаќаат постапките на повторно користење на отпадот, 
за рециклирање и за користење на отпадот како извор на енергија, 
исклучувајки го горењето на отпадот заради негово дефинитивно 
одстранување.  
 Отстранување и изнесување на отпадот се операциите што обезбедуваат 
конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употрбен или 
преработен, а при тоа да не се загрозува животната средина, животот и 
здравјето на луѓето.  
 Рециклирање на отпадот е добивање супстанци од одпадот-секундарни 
суровини и нивно користење како замена за примарните суровини или 
користење на својствата на супстанците содржани во отпадот за нивната 
првична намена или други намени, вклучувајки го и директното користење на 
енергијата на отпадот.  
 Собирање на отпадот е збир од организирани дејности кои опфаќаат постапки 
со кои отпадот се подготвува за транспорт.  
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 Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот 
отпад во објекти кои ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена за 
период пократок од три години , доколку складираниот отпад е наменет за 
тртман и преработка, или за период пократок од една година, доколку отпадот 
е наменет за отстранување.  
 

Член 33 
 Создавачите, односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат 
отпадот на следните основни категории и нивни поткатегории:  
 - Отпад од амбалажи – хартија и картони, пластика, стакло, лименки, дрво, 
стиропор и сл.  
 - Отпад од дворни места – цвеќе, трева, листови и гранки од дрвја и грмушки, 
пилевина и сл.  
 - Отпад настанат од делови од апарати за домаќинство, кујнски прибори, 
санитарна опрема, мебел и сл.  
 - Останат разновиден отпад од домаќинства  
 Отпадот од амбалажи се остава на посебни места за собирање, определени за 
таа цел, во обележени контејнери за амбалажен отпад по вид, поставени на 
јавни површини на територија на Општина Карпош.  
 Останатиот отпад од домаќинства, ресторани и сл. се става во вреќи од 
разградлива пластика или хартија и во посебни садови за течниот дел од 
одпадот се оставаат на определени места за собирање на комуналниот отпад.  
 Правните и физички лица се должни да го одделат опасниот дел од 
комуналниот отпад и да го стават во пропишана амбалажа за тој вид отпад.   
 

Член 34 
 На територија на Општина Карпош комуналниот отпад организирано се 
собира и транспортира.  
 Сопствениците на станбените објекти, становите и деловните простории, 
закуподавачите и закупопримачите и други корисници на станбените објекти, 
становите и деловните простори( во натамошниот текст: создавачи и 
поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат услугите 
за отстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со оваа 
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Одлука и други прописи кои ги уредуваат односите во овој дел на комуналните 
дејности.  

Член 35 
 Отпадот од дворните места се собира во посебни вреќи за отпад кои се 
оставаат во контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата на начин 
на кој што би одземале најмалку место, спакувани и селектирани.  
  

Член 36 
 Отпадот настанат од делови на расипани апарати за домакинства, кујнски 
прибор, санитарна опрема и слично се собира во соодветна картонска 
амбалажа, односно вреќи за отпад и се оставаат во посебни садови за собирање 
на истиот отпад кои се поставуваат на определени места на јавните површини.  
 

Член 37 
 Останатиот отпад од домаќинства се собира во вреќи или садови за тој отпад, 
поставени на определени места.  
 Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во неоштетени вреќи 
изработени од цврст, непропустлив, непрозирен и разградлив материјал.  
 Вреќите мора да бидат цврсто заврзани за да не дојде до испаѓање на отпадот 
и ширење на непријатен мирис.  
 Во вреќите од став 1 на овој член не смее да се става жар, жежок пепел, 
течности, мртви животни и слично.  
Вреќите за домаќинствата ги набавува на свој трошок создавачот на отпадот.  
 

Член 38 
 Вреќите за отпад од домаќинствата се оставаат на определените места во 
денови и време одредено од Јавното претпријатие за комунални дејности или 
друго правно или физичко лице кое е овластено за вршење на дејноста за 
собирање и транспортирање отпад.  
 За деовите и времето за собирање на отпадот од домаќинствата собирачот на 
отпадот е должен да го извести создавачот на отпадот.  
 Создавачите на отпад се должни вреќите со отпадот од домаќинствата да ги 
остават на определеното место за тоа, еден час пред одведувањето -собирањето 
на отпадот.  
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Член 39 
 Отпадот од домаќинства може да се собира и во посебни садови за отпад 
(корпи и канти за отпадоци, контејнери и сл.)  
 Во садовите за собирање отпад од домаќинства не смее да се фрла жар, жежок 
пепел, течности, мртви животни и слично.  
 

Член 40 
 Зградите од кои отпадот од домаќинствата се собира во садови мораат да 
имаат доволен број садови и одреден, определен простор за сместување на 
садовите за отпад.  
 Бројот и видот на садовите за секоја зграда пооделно го определува јавното 
претпријатие за комунални дејности или правно или физичко лице кое е 
овластено за собирање и транспортирање на отпадот (собирач на отпадот).  
 
 

Член 41 
 Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавува собирачот на отпадот на 
свој трошок.  
По исклучок, за новоизградените објекти и новоотворените деловни простории 
садовите за отпад од домќинствата ги набавува инвеститорот.  
Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира 
садовите за отпад од домаќинствата најмалку два пати годишно и да ги 
одржува во исправна состојба постојано.  
На определените простори за поставување садови за отпад, местата околу 
садовите мора да бидат во чиста и уредна состојба, за кое се грижат собирачите 
на отпадот.  

Член 42 
 Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад 
така да не се расфрла, распаѓа и да не го валка просторот.  
 Садовите и контејнерите за отпад мора да бидат затворени.  
 Забранети е изнесување и вадење отпад од садовите и контејнерите за отпад.  
 При оставање на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен 
волуменски да го намали отпадот.  
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 Оневозможување пристап на возилото за собирање отпад до местото на кое се 
наоѓаат садовите и контејнерите за отпад е забрането.  
 
 

Член 43 
 Отпадот од домаќинствата во Општина Карпош организирано се собира и 
одвезува најмалку три пати неделно, а во периодот од јуни до октомври 
најмалку пет пати неделно.  
 Кабастиот одпад (бела техника и технички предмети, делови од автомоболи, 
мопеди и сл., метална амбалажа, мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични 
гајби, автомобилски гуми и слично) се изнесуваат и собираат најмалку два пати 
годишно преку организирани и објавени акции за собирање на кабаст отпад од 
домаќинства.  
 

Член 44 
 Собирачот на отпадот е должен при собирањето и одведувањето на отпадот да 
внимава отпадот да не се растура, вреќите да не се оштетуваат и отвараат, да 
не се крева прав, да не се оштетат садовите, како и да не се валкаат и 
оштетуваат површините, просториите и просторот за сместување на отпадот.  
Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, 
собирачот на отпадот е должен веднаш истиот да го исчисти, да ги затвори 
капаците на садовите и контејнерите за отпад и да ги врати на местото 
определено за нив.  
 

Член 45 
 Се забранува:  
 - фрлање, складирање и чување комунален отпад надвор од контејнерите, 
садовите (кантите) за отпад или специјалните вреќи за отпад  
 - Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад одпадоци кои не се 
сметаат за комунален цврст отпад  
 - Фрлање во контејнерите и кантите жар, запаливи материи, вода, киселина, 
моторни и разни други масла и други штетни и опасни материи  
 - Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпад надвор од 
определените места  
 - Пребарување на отпад во кантите, корпите и контејнерите од страна на 
физички лица  
 - Палење на отпадот во кантите и контејнерите  
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 - Собирање и транспортирање на отпадот да се врши со средства и со опрема 
која не е соодветна за вршење на дејноста  
 - Вршење собирање и транспортирање на комуналниот отпад без поседување 
дозвола   
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагрдување на објектите и 
просторот во и надвор од урбаните зони  
 - Постапување со отпадот на начин кој доведува до загрозување на животната 
средина, жиотот и здравјето на луѓето  
 - Постапување со отпадот на начин кој доведува до загадување на водите, 
воздухот и почвата над дозволените параметри  
 - Постапување со отпадот на начин кој создава бучава и непријатна миризба  
 - Постапување со отпадот на начин кој доведува до уништување на природните 
услови за живот на животните и растенијата  
 - Постапување со отпадот на начин кој доведува до уништување на 
аштитените природни области и заштитеното културно наследство  
 - Преработка на отпад без поседување дозвола за вршење на дејноста  
 - Собирање и складирање отпад во дворни места на станбените и станбено 
деловните згради  
 - Истурање и фрлање отпад во канализационите и во другите 
инфраструктурни системи и објекти.  
 

Член 46 
 Под депонирање отпад што се создава со изведување градежни работи кои се 
утврдени со Закон и немаат својство на комунален отпад се подразбира 
собирање, транспортирање, обработка и депонирање на овој отпад на уредени 
депонии, како и одржување на депониите.  
 

Член 47 
 Отпадоците кои се создаваат со изведување градежни работи се: градежен 
материјал, земја, кал, песок, чакал, градежен шут, вар, цемент, камења, тули, 
керамички отпадоци, дрво, пластика, метал ,стакло и слично.  
 Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавни 
површини.  
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 Создавачите на отпадот од став 1 на овој член се должни постојано да го 
отстрануваат, односно транспортираат на посебно уредени депонии.  
 

Член 48 
 Со отпадот што се создава со изведување градежни работи се постапува во 
согласност со одредбите од Законот за управување со отпадот, а кои се 
однасуваат на инертниот отпад.  
 Правните и физичките лица кои при изведување на градежните работи 
создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален отпад, се должни сами 
да го собираат и транспортираат отпадот до определените места, или истиот да 
го предадат на овластени правни или физички лица кои собираат и 
транспортираат отпад.  Правните и физичките лица кои при изведување на 
градежните работи создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален 
отпад должни се да поседуваат доказ дека отпадот го предале на начин 
утврден во став 2 од овој член.  
 Правните или физичките лица кои постапуваат со отпадот кои се создава со 
изведување градежни работи се должни да обезбедат доказ дека истиот тој 
отпад нема да се растура, согорува или надруг начин физички и хемиски да 
реагира, да се биоразградува или на некој начин да влиае на друга материја со 
која што доаѓа во допир, со што би се предизвикало загрозување на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето.  
 

Член 49 
 Се забранува:  
 - Отпадоците што се создаваат со изведување градежни работи да се 
изнесуваат од дворните места до денот на превземањето од страна на правните 
или физичките лица кои се овластени за собирањето и транспортирањето на 
отпадот  
 - Транспортирањето на отпадоците што се создаваат со изведување градежни 
работи да се врши со несоодветни возила што би предизвикало истурање на 
сообраќајните површини  
 - Оставање, односно истурање на на отпадоците што се создаваат со 
изведување градежни работи на јавни површини, јавносообраќајни површини, 
зелени површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните 
површини и слично.  
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Отстранување и чување на хаварисани возила и приколки од јавните 
површини 

 
Член 50 

Оштетено, неисправно односно хаварисано возило и приколка или возило 
односно приколка  вон употреба во смисла на оваа Одлука се смета секое 
возило или приколка кое поради дотраеност, неисправност или хаварија не 
може да се движи на силата на сопствениот мотор а е оставено односно се 
наоѓа на јавна површина или друга површина одредена со член 2 од оваа 
Одлука 
 

Член 51 
Јавни површина во смисла на оваа Одлука се: 
- Јавни сообраќајни површини ( улици, коловози, тротоари, пешачки и 

велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, 
надвозници, подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни 
површини, мостови, такси стојалишта, стојалишта на јавниот градски 
превоз и слични површини) 

- Јавни зелени површини ( паркови, парк-шуми, дрвореди, живи огради, 
тревници, цветници, детски игралишта, зелени површини покрај 
улиците, покрај станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско 
рекреативни и водни површини и други слични површини) 

 
Член 52 

 (1) Под отстранување и чување хаварисани возила и проколки во смисол на 
оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на 
оштетени, дотраени и неисправни возила и приколки од јавните и 
сообраќајните површини на територија на Општина Карпош -Скопје, нивно 
подигање и транспортирање со специјални, за таа цел, возила и нивно 
времено сместување во специјално обезбеден простор за чување.  
(2)Отстранувањето на возилото или приколката од јавна сообраќајна 
површина го врши овластениот субјект по налог и во присуство на работник 
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од Министерството за внатрешни работи надлежен за безбедност во 
сообраќајот 
(3)Отстранувањето на возилото или приколката од јавните површини го 
врши овластениот субјект по налог и во присуство на комуналниот 
инспектор. 
 

Член 53 
Чување во смисла на оваа Одлука е времено сместување на возилото или 
приколката од член 1 на специјално обезбеден простор за негово чување кое 
не може да трае подолго од 30 дена од денот на оставање на просторот, кој 
го определува овластениот субјект по добиена согласност од Општина 
Карпош. 
 

Член 54 
 (1)При лоцирање на возилото или приколката од член 1 од страна на 
овластените (надлежните) служби на Општина Карпош, на самото возило се 
прилепува известување до сопственикот во кое му се дава рок од 8 дена сам 
да го отстрани возилото или приколката во спротивно му следува казна 
согласно член 33 став 1 од Законот за јавна чистота  
(2)Доколку рокот истече а сопственикот не го отстрани возилото или 
приколката, комуналниот инспектор на сопственикот односно на носителот 
на право на користење на возилото или приколката ќе му издаде решение 
со кое ќе му наложи во рок од 3 дена од денот на приемот да го отстрани 
возилото, во спротивно по истекот на рокот комуналниот инспектор ќе 
изготви записник во смисла на член 6 од оваа Одлука и ќе издаде налог за 
отстранување на возилото или приколката до овластениот субјект.  
 

(3)Овластениот субјект по издадениот налог е должен да постапи веднаши да 
отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени 
лица. 

Член 55 
Записникот од предходниот член кој го составува комуналниот инспектор 
мора да содржи: 
- Тип,марка и регистарски број на возилото или приколката (доколку има) 
- Состојба на возилото или приколката 
- Кус опис на оштетувањето доколку е оштетено возилото или приколката 
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- Фотографски или видео запис од возилото или приколката со опомена и 
на денот на отстранувањето 

 
Член 56 

Доколку сопственикот на возилото или приколката односно носителот на 
правото на користење на возилото е непознат односно не се јави по 
определениот рок од член 5 на оваа одлука став 1 и 2, возилото ќе го 
отстрани по налог на комуналниот инспектор. 
 

Член 57 
(1) Овластениот субјект по отстранување на возилото или приколката го 

остава на предходно обезбеден простор за чување на возилото во смисла 
на член 4 од оваа Одлука и го чува до примопредавање на сопственикот 
но не подолго од 30 дена 

(2) По истекот на рокот од став 1 од овој член, овластениот субјект го 
оттуѓува возилото или приколката согласно важечките прописи и 
давателот на услугата ќе покрене постапка пред надлежен орган за 
надомест на направените трошоци за чување на возилото или 
приколката.  

(3) Просторот на кој се чуваат отстранетите хаварисани визила или 
приколки го определува давателот на услугата по предходна согласност 
на Општина Карпош -Скопје.  
 

Член 58 
(1) При предавањето на возилото на сопственикот односно носителот на 

правото на користење на возилото, тој е должен да го потврди својот 
идентитет и да приложи доказ за сопственост на возилото или 
приколката, и тоа се врши на просторот определен во член 4 од оваа 
Одлука. 
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(2) По исклучок, примопредавањето може да се изврши и на самото место 
каде што се отстранува додека возилото или приколката не е поставено 
на платформата на специјалното возило 

 
 

Член 59 
Трошоците за возилото или приколката од Член 1 од оваа Одлука што го 
отстранува овластениот субјект и кое се чува на просторот определен со 
член 4 од оваа Одлука се утврдуваат со посебен договор во согласност со 
закон помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на Општина Карпош 
- ОВИЕ ОДРЕДБИ ( ЗА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА) ЌЕ ВЛЕЗАТ ВО СИЛА ОД 

01.01.2024 ГОДИНА 
 

Отстранување и чување непрописно паркирани возила на јавните зелени 
површини 

Член 60 
 Под отстранување и чување непрописно паркирани возила на јавните зелени 
површини, во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за 
отстранување и чување непрописно запрени или паркирани возила на јавните 
зелени и други површини.  
 

Член 61 
 Под јавни зелени површини се подразбира: паркови, дрвореди, живи огради, 
трeвници, цветни насади, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, 
покрај станбените, деловните и јавните објекти, спортско рекреативните и 
водени површини и други слични површини.  

Член 62 
 Неправилно или непрописно запрено или паркирано возило е возило кое е 
запрено или паркирано на јавните зелени и други хортикултурно уредени 
површини натериторијата на Општина Карпош -Скопје, спротивно на 
важечките прописи за безбедност на сообраќајот.  
 

Член 63 
 Под отстранувањеи чување на неправилно или непрописно запрено или 
паркирано возило, во смисол на член 74 од оваа Одлука, се подразбира 
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подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно 
времено сместување во специјално обезбеден простор за чување.  
 

 
Член 64 

 Отстранувањето на возилата од член 74 на оваа Одлука го врши јавно 
претпријатие, правно или физичко лице со соодветна дозвола за вршење 
дејност (давател на услугата), а со налог на службено лице - комунален 
инспектор на Општина Карпош -Скопје, по предходно уредно и благовремено 
известување.  
 

Член 65 
 Службеното лице, од предходниот став, ако затекне возило на јавна зелена и 
друга површина должно е веднаш да издаде налог на давателот на услугата за 
отстранување на возилото.  
 Пред отстранувањето на возилото службеното лице-комунален инспектор на 
Општина Карпош е должно да изготви записник за типот и марката на 
возилото, состојбата на возилото, краток опис на евентуални оштетувања на 
возилото и фотографски или видео запис за наведеното.  
 

Член 66 
 Давателот на услугата по издавањето на налогот од страна на комуналниот 
инспектор е должен веднаш да отпочне со отстранувањето на возилото во 
присуство на службено лице-комунален инспектор.  
 

Член 67 
 Јавното претпријатие, правното или физичко лице-давателот на услугата е 
должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор 
наменет за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на 
сопственикот или носителот на правото на користење на возилото или 
приколката.  
 Времетраењето на чувањето на возилото е до 30 дена.  
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 Доколку сопственикот или носителот на правото на користење на возилото не 
се јави во рокот од предходниот став давателот на услугата го отуѓува возилото 
или приколката во постапка пропишана со Закон.  
 По истекот на рокот од став 2 на овој член давателот на услугата ќе покрене 
постапка пред надлежен орган за надомест на направените трошоци за чување 
на возилото.  
 Просторот на кој се чуваат отстранетите возила го определува давателот на 
услугата по предходна согласност на Општина Карпош.  
 

Член 68 
 При примопредавањето на отстранетото возило сопственикот или носителот 
направото на користење на возилото е должен да ги приложи доказот за 
сопствености својот идентитет.  
 Примопредавањето од предходниот став се врши на посебно обезбедениот 
простор за чување.  
 По исклучок од ставот 2 на овој член примопредавањето на возилата што се 
отстрануваат може да се изврши и на самото место каде што се врши 
отстранувањето, додека возилата сеуште не се поставени на платформата на 
специјалното возило.  
 

Член 69 
 Примопредавањето на отстранетото возило се врши по извршената наплата на 
трошоците за отстранување, односно со приложување документ за платени 
трошоци.  
 

Член 70 
 Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на 
возилата ги утврдува Советот на Општина Карпош со посебна одлука на 
предлог на давателот на услугата.   
 

Член 71 
 Трошоците за отстранување и чување на возилото се на товар на сопственикот, 
односно на корисникот на возилото.  
 Доколку при отстранувањето на возилото тоа биде оштетено, без вина на 
давателот на услугата, трошоцоте ќе ги сноси сопственикот оносно носителот 
на правото на користење.  
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Отстранување и чување непрописно паркирани возила 
Член 72 

 Отстранувањето на возилата од член 86 на оваа Одлука го врши јавно 
претпријатие, правно или физичко лице со соодветна дозвола за вршење 
дејност (давател на услугата), а со налог на службено лице при Министерството 
за внатрешни работи – Сообраќајна полиција.  

 
Постапување со крупна и ситна стока, живина и пчелни семејства во 

урбана средина, услови за чување животни и домашни миленици 
во дворни места на колективни и индивидуални станбени згради 

  
Член 73 

 На територијата на Општина Карпош, во рамки на административните 
граници се забранува:  
 Чување на секаков вид крупна и ситна стока (коњи, маски, магариња, свињи, 
овци, говеда и др.), живина (кокошки, гуски, мисирки, пајки и др.) и пчелни 
семејства.  
 Се забранува колење на крупна и ситна стока и живина на јавните и 
сообраќајните површини на територија на општината.  
 Се забранува напасување, задржување и хранење на крупна и ситна стока и 
живина на јавните и сообраќајните површини на територија на општината.  
 Се забранува терање и сместување на крупна и ситна стока и живина во 
дворовите на станбени и други објекти и други места во општината.  
  

Член 74 
 Дозволено е чување на гулаби само во дворноте места на индивидуалните 
станбени објекти, поставени на растојание од мин 1.5 метри од соседниот двор, 
односно 1.5 м од границата на соседниот двор .  
 По исклучок, со писмена согласност на станарите и урбаната заедница, може 
да се чуваат гулаби и во дворовите на колективните станбени објекти.  
 Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал, со бетонски под, 
поврзан на канализациониот систем и постојано да се одржува чист.  
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 Чувањето - одгледувањето гулаби не смее да го попречува нормалното 
живеење на соседите.  
 Доколку гулабите го попречуваат нормалното живеење на соседите на било 
каков начин, комуналниот инспектор на Општина Карпош -Скопје може да го 
задолжи одгледувачот да го премести голубарникот или да го забрани 
одгледувањето на гулаби, по што би  следело отстранување на гулабарникот 
 

Член 75 
 На подрачјето на Општина Карпош -Скопје во кругот на едно семејство може 
да се чуваат домашни кучиња, ловџиски кучиња и кучиња со педигре под услов 
истите да се регистрирани во надлежна ветеринарна институција и да се 
редовно вакцинирани.  
Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги чуваат и држат во 
своите дворни места, односно во дворовите на индивидуалните станбени 
објекти.  
Кучињата може да се изведат надвор од дворните места само со кошница на 
устата и поводник.  
 Остатоците од фекалии од извршени физиолошки потреби на кучињата 
сопственикот е должен да ги собере во кеса и да ги остави во корпи наменети 
за таа цел кои се соодветно означени.  
 Сопственик на куче е должен сместувањето и чувањето на кучето да го врши 
на начин што нема да го попречува мирот и спокојството на соседите.  
 Домашните миленици можат транзитно да ги користат заедничките 
простории ( лифт, скали, ходник) само доколку се на поводник и под 
непосреден надзор на нивниот сопственик.  
Забрането е вршење на физиолошки потреби на миленичињата во сите 
заеднички простории во колективната зтанбена зграда 
 

Член 76 
 Сопствениците на ловечки кучиња се должни кучињата да ги држат врзани 
кога минуваат низ територијата на Општина Карпош –Скопје согласно 
законските прописи 
 

Член 77 
 На подрачјето на Општина Карпош -Скопје во кругот на едно семејство може 
да се чуваат домашни миленици (мачки, птици и сл.), под услов истите да се 
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регистрирани во надлежна ветеринарна институција и да се редовно 
вакцинирани 
 

Член 78 
 Отстранувањето на крупна и ситна стока и живина се врши со наредба преку 
издадено решение на комунален инспектор на Општина Карпош -Скопје, 
доставено до имателот на крупна и ситна стока, живина, пчелни семејства и 
други надлежни органи согласно со важечките прописи кои ја уредуваат 
материјата.  
  

Организирање и вршење дезинфекција, дератизација и 
дезинсекција на подрачјето на Општина Карпош 

  
Член 79 

 Под дезинфекција се подразбира уништување на штетни бактерии во 
училишта, градинки и објекти под надлежност на Општина Карпош ( општина, 
месни заедници и тн) 
 Под дератизација се подразбира уништување глувци и стаорци и други 
глодари.  
 Под дезинсекција се подразбира уништување инсекти кои не можат да се 
уништат со аерозапрашување.  
 

Член 80 
 Дезинфекцијата се спроведува системски и врз основа на утврдени 
критериуми.  
 Дератизацијата се спроведува два пати годишно, во периодот од февруари до 
април, и во период од октомври до декември , а поеќе пати по укажана потреба 
 

Член 81 
 Целта на организирање и вршење дезинфекција, дератизација и дезинсекција 
е зачувување на здравјето на грѓаните, отстранување на изворите на заразни 
заболувања и намалување на можности за пренесување зарази.  
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Член 82 
 Организирањето и вршењето дезинфекција, дератизација и дезинсекција на 
подрачјето на општината, се спроведува врз основа на Годишна програма 
донесена од Советот на Општина Карпош -Скопје на предлог од Градоначалник 
преку Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра 
 Програмата од предходниот став на овој член го содржи обемот и начинот на 
вршење на дезинфекција, дератизација и дезинсекција на подрачјето на 
општината, периодот и динамиката на вршење на наведените активности, како 
и потребните средства и изворите на финансирање.  
Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра на 
Општина Карпош, за реализација на Годишната програма од став 1 на овој 
член, изготвува извештај кој го доставува до доносителот на програмата.  
 

Член 83 
 Вршењето на дезинфекција, дератизација и дезинсекција се доверува на 
овластен и специјализиран субјект за вршење на наведените дејности.  
 Општината е должна навремено да ја извести јавноста за времето и начинот на 
спроведување на дезинфекцијата, дератизацијата и дезинсекцијата, како и за 
мерките за заштита што треба да ги преземат грѓаните.  
  
 

Уредување и украсување на општината 
Член 84 

 Под уредување на Општина Карпош -Скопје се подразбира уредување 
нанадворешните делови на објектите (фасади, огради и сл.), излозите, 
тремовите, пасажите, пешачките површини (скверови, платоа и сл.), 
поставување реклами, релкамни паноа, билборди, банери и друг вид натписи и 
соопштенија-реклами, предвидување осветлување на објекти, уредување на 
комуналните објекти и комуналната опрема, како и уредување на целата 
територија на општината.  
 Под украсување на Општина Карпош -Скопје се подразбира свечено 
украсување на објектите, јавните и сообраќајните површини и сл. за време на 
празници и други посебни прилики.  
 

Член 85 
 Надворешните делови на објектите, како што се фасадите, балконите, 
терасите влезовите, прозорите, крововите и др. треба да се чисти и уредни и да 
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се одржуваат во исправна и функционална состојба, а сите евентуални 
оштетувања на истите неодложно да се поправаат.  
 На балконите, терасите и прозорите на објектите може да се држи цвеќе или 
украсни билки во саксии или жардињери, задолжително заштитени од паѓање 
и протекување вода при поливање на истите.  
 

Член 86 
 Се забранува:  
- Простирање и сушење алишта, постелнина, ќилими и слично на прозорите, 
балконите, оградите и другите надворешни делови на објектите кои се со 
непосреден поглед кон јавните и сообраќајните површини 
- Уништување и нагрдување на фасадите на објектите со испишувања, цртања, 
шарања, или на друг начин   
 - Поставување реклами и други натписи, во било која форма и на било кое 
место, без предходни прибавено соодветно одобрение од надлежен орган.  
 

Член 87 
 Дворовите, градините и другите слични површини пред објектите и 
неизграденото градежно земјиште покрај јавните и сообраќајните површини 
сопствениците, односно корисниците мора да ги одржуваат во уредна состојба  
 

Член 88 
 За време на новогодишните, божикните празници и во други посебни прилики 
на свечености, плоштадите, скверовите, улиците, односно централното градско 
подрачје на Општина Карпош -Скопје треба да биде свечено пригодно украсено 
и осветлено со украсни светлосни елементи и ефекти (и на објектите) како 
дополна на јавното осветлување, а според Годишна програма донесена од 
Советот на Општина Карпош -Скопје.  
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Одржување комунални уреди и опрема 
Член 89 

 Под одржување на комунални уреди и опрема се подразбира одржување во 
уредна, исправна и функционална состојба на чешми, фонтани, водоскоци, 
клупи, канти за отпадоци, жардињери и други комунални уреди и опрема.  
 

Член 90 
 На широкоте тротоари, скверовите, шеталиштата, отворените простори пред 
деловните и јавните објекти и на други слични површини може да се постават 
чешми, фонтани, жардињери со цвеќе, клупи за одмор, канти за отпадоци и 
друга урбана опрема, по потреба.  
Заради заштита на комуналните уреди и опремата се забранува:  
 - Кршење на уредите и опремата  
 - Пишување, цртање или шарање на уредите и опремата  
 - Лепење плакати, реклами и слично  
 - Миење и перење на чешмите, фонтаните и водоскоците  
 - Напојување животни на чешмите, фонтаните и водоскоците  
 - Загадување на водата во фонтаните и водоскоците  
 - Фрлање и оставање комунален отпад  
 - Поливање со било какви течности  
 - Палење на уредите и опремата  
  

Одржување и заштита на споменици, спомен обележја, 
спомен плочи, скулптури и сл. 

Член 91 
 На подрачјето на Општина Карпош -Скопје на градежното земјиште, објектите 
и други простори (скверови, плоштади, тротоари, ротонди на кружни токови на 
раскрсниците, јавни зелени повтшини и сл.) може да се поставуваат 
споменици, спомен обележја, спомен плочи, скулптури и сл.,( во 
понатамошниот текст:споменици).  
 Спомениците се поставуваат по предходно издадено одобрение од Секторот за 
урбанизам на Општина Карпош -Скопје.  
 

Член 92 
 Спомениците мора да се одржуваат уредно, редовно да се чистат (најмалку 
еднаш годишно со соодветни материјали), и да бидат заштитени од 
оштетувања и уништувања.  
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 Заради заштита на спомениците се забранува:  
 - Валкање  
 - Пишување, цртање, шарање и сл.  
 - Кршење  
 - Поливање или прскање со течности кои предизвикуваат оштетувања  
 - Уништување  
 - Било каква активност за нагрдување на изгледот   
 

Урбана опрема и подвижни направи 
Член  93 

 Под урбана опрема во смисол на оваа Одлука се смета:  
 - Опремата за продажба билети за јавен превоз  
 - Опремата за продажба на весници, сувенири, цвеќиња и сладолед  
 - Автобуски постројки  
 - Типски објекти за обезбедување во функција на дипломатско-конзуларните 
претставништва, на објектите на органите на државната управа и на 
резиденцијалните објекти  
 - Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани  
 - Тераси со или без настрешници  
 - Платформи за јавни манифестации на копно и на водена површина  
 - Покриени и непокриени шанкови  
 - Рекламни и информативни паноа, видео-бим и слично  
 - Детски игралишта  
 - Настрешници кои се поставуваат на јавна површина  
 - Фонтани, чешми, клупи и корпи за одпадоци  
 Под подвижни направи во смисол на оваа Одлука се смета:  
 - Штандови реклами и презентации    
 - Колички за продажба на разни артикли  
 - Самостоечки рекламни паноа  
 - Печки и направи за печење костени, пуканки, пченка и сл.  
 - Направи за чистење чевли  
 - Други направи за детски и забавни игри  
 - Изложени направи кои се лотариски добивки (автомобили и сл.)  
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 - Направи со кои се оградува и резервира јавна површина пред објекти,а се 
користи за паркирање  
 - Направи со кои се врши оградување на јавен простор (тротоар, пешачка 
патека и сл.) пред деловни објекти.  
 

Член 94 
 Се забранува урбаната опрема и подвижните направи од предходниот член да 
се поставуваат без предходно прибавено одобрение од Секторот за урбанизам 
на Град Скопје  
 

Член 95 
 Подвижни направи не се сметаат привремено поставени направи за вршење 
дејност пред деловен простор, кои имаат соодветно одобрение издадено на 
правното или физичко лице имател на деловниот простор.  
 

Член 96 
 Со поставување на урбаната опрема и подвижните направи не смее да се 
попречува или отежнува нормалното живеење во станбените објекти, 
нормалното вршење дејност на деловните и околните објекти, да се загрозува 
сигурноста и безбедноста на моторниот и пешачкиот сообраќај или да се 
уништуваат и узурпираат јавните, зелените и други површини.  
 

Член 97 
 Урбаната опрема и подвижните направи може според својата намена да се 
постават само на места-локации на кои нема да предизвикаат зголемена 
бучава, нечистотија и намалување на естетскиот изглед на околниот простор.  
Урбаната опрема и подвижните направи мора да се одржуваат чисти, уредни и 
исправни и по завршувањето на определениот, допуштен во издаденото 
одобрение, временски рок за користење истите да се отстранат од просторот.  
 

Член 98 
 За времетраење на државните и други празници, разни манифестации, 
приредби, прослави, презентации и сл. може да се организира пригодно 
уредување на Општина Карпош -Скопје со поставување на соодветни објекти, 
уреди, опрема, подвижни направи, разни видови украси и украсни светилки, 
украсни дрвја, видео-бим и слично.  
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 За поставување на светлечки украси, лампиони и слично, украсни предмети 
без рекламни пораки, украсни дрвја и друг вид украсни растенија и слично, на 
објектите и другите простори, за времетраење на државните и други празници, 
разни манифестации, приредби, прослави, презентации и сл. потребно е 
прибавување согласност од Сектор за поддршка на градоначалник на Општина 
Карпош -Скопје.  
 За активностите од став 2 на овој член не се наплатува надомест.  
 По истек на определениот рок просторот треба веднаш да се врати во 
предходна состојба.  
  

МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД 
   

Член 99 
 Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од 
член 2 на оваа Одлука се утврдуваат во Годишната програма на Општина 
Карпош -Скопје.  
 Годишната програма од став 1 на овој член ја донесува Советот на Опшина 
Карпош -Скопје.  
 

Член 100 
 Надлежен за примената на оваа Одлука се соодветните сектори во Општина 
Карпош -Скопје, кој се должни  да достават извештај за реализација на 
дејностите од оваа Одлука кои се утврдени во Годишната програма .  
 Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука врши Секторот за 
инспекциски работи-Општински инпекторат во Општина Карпош-Скопје.  
 

Член 101 
 Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука врши Секторот за 
инспекциски работи-Општински инпекторат, преку овластените комунални 
инспектори и комуналните редари.  
 Овластените комунални инспектори вршат инспекциски надзор над јавните-
комунални претпријатија основани од општината, над правните или 
физичките лица на кои Општина Карпош им го доверила вршењето на 
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комуналните дејности, над законитоста во работењето на субјектите во 
комуналните дејности на подрачјето на општината, како даватели на 
комуналните услуги, како на правните и физичките лица корисници на 
комуналните услуги, согласно одредбите на оваа Одлука.  
 

Член 102 
 За извршениот инспекциски надзор овластениот комунален инспектор е 
должен да состави записник од извршениот инспекциски надзор, со наод на 
утврдена фактичка состојба и превземени мерки и задолженија и истиот го 
достави до субјектот на надзор.  
 Aко при вршењето на инспекцискиот надзорот инспекторот утврди дека е 
сторен прекршок должен е да покрене соодветна постапка.  
 

Член 103 
 Овластениот комунален инспектор по извршениот инспекциски надзор по 
потреба донесува решение.  
 Со решението се наредуваат на правните и физичките лица (субјектите на 
надзор) дејствија со цел одржување на комуналниот ред согласно одредбите на 
оваа Одлука.  
 

Член 104 
 Жалбата против решението од предходниот став на овој член може да се 
поднесе во рок од осум дена до Комисијата формирана од Градоначалникот на 
Општина Карпош -Скопје.  
 Жалбата не го одлага извршувањето.  
 Трошоците направени за административното извршување на решението се на 
товар на лицето за кое е донесено решението (субјектот на надзор).  
 

Член 105 
 Комуналниот инспектор и комуналните редари имаат легитимации издадени 
од Градоначалникот на Општина Карпош -Скопје.  
 
 
 

Член 106 
 Субјектите на надзор се должни на комуналниот инспектор и комуналните 
редари да им овозможат несметано извршување на инспекцискиот надзор, да 
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овозможат непречен пристап до просториите, објектите, земјиштето, 
апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други известувања 
за предметот.  

Член 107 
 Ако комуналните инспектори и комуналните редари во својата работа-вршење 
инспекциски надзор, наидат на отпор од субјектот на надзорот или друг, можат 
да побараат помош од надлежни полициски органи.  
 

Член 108 
 Контрола над спроведувањето на оваа Одлука вршат и комуналните редари на 
Општина Карпош -Скопје.  
 При вршење на контролата комуналниот радар има право да ги провери 
документите за идентификација на физичките лица заради потврда на 
нивниот идентитет.  
 За констатираните-сторените прекршоци при контролата комуналниот редар 
составува записник и составува прекршочен платен налог на лице место 
согласно со Законот за комуналните дејности и Законот за прекршоците.  
  

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 109 

 За непочитување на оваа Одлука ќе се применуваат казнените одредби од  
Законот за комуналните дејности.  
  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 110 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Карпош -Скопје“.  
 
                                                       
Број: 09-8890/15                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:06.12.2022 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Бранко Ристов    


	Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 12 од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20), Советот на Општина Карпош, на седумнаесетата седница одржана на 06.12.2022 година, донесе 



