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Стр. 1 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Процена на загрозеноста

од ризици и опасности за настанување на кризна состојба
на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Заклучокот за усвојување на Процена на загрозеноста од ризици
и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Ѓорче
Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на Триесет и четвртата
Седница на Советот на Општина Ѓорче Петров, одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/1 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 2 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член член 5 став 2  алинеа 2 и став 3 од Законот за управување
со кризи („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Уредбата за
методологијата за изработка на Процена на загрозеност на безбедноста на
Република Македонија од сите ризици и опасности, („Службен весник на РМ бр. 13
од 04.02.2011 година) и член 16 став 1 точкa 37 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров – Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 34-тата седница одржана на ден 28.04.2015
година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Процена на загрозеноста од ризици и опасности

за настанување на кризна состојба на подрачјето
на Општина Ѓорче Петров

1. Советот на Општина Ѓорче Петров усвои Процена на загрозеноста од ризици
и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина
Ѓорче Петров.

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-1090/3 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.



Стр. 3 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за избор на Командир

на ПС од ОН „Ѓорче Петров”;

Се објавува Одлуката за избор на Командир на ПС од ОН „Ѓорче Петров”, што
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и четвртата Седница на
Советот на Општина Ѓорче Петров, одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/2 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 4 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за полиција (Службен Весник на
Република Македонија бр. 114/06), член 36 став 1 точка 12 од Законот за локална
самоуправа, а во врска со став 3 од истиот член (Службен Весник на Република
Макеоднија бр. 5/02) и член 16 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров – Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр. 18/13),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 34-тата седница одржана на ден 28.04.2015
година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
за избор на Командир на Полициската станица

од општа надлежност „Ѓорче Петров“

Член 1

За командир на Полициската станица од општа надлежност „Ѓорче Петров“
се избира Горан Однакозов од татко Владимир, државјанин на Република
Македонија, македонец, роден на ден 03.02.1973 година, во Скопје, со живеалиште
во Скопје на ул.„Ферид Бајрам“ бр.10 В, со завршен Фактултет за безбедност и со
работно искуство од 20 години.

Член 2

Одлуката стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-1090/4 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.



Стр. 5 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за второ шестомесечие

од 2014 година на ПС од ОН „Ѓорче Петров“

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за второ шестомесечие од
2014 година на ПС од ОН „Ѓорче Петров“, што Советот на Општина Ѓорче Петров го
донесе на Триесет и четвртата Седница на Советот на Општина Ѓорче Петров,
одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/3 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 6 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 25 од Законот за полиција (Службен Весник на Р.М. бр.
114/06) и член 16 став 1 точка 28 и 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров –
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013), Советот
на Општина Ѓорче Петров на 34-тата седница одржана на ден 28.04.2015 година го
донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за Второ шестомесечие

од ПС од ОН „Ѓорче Петров“ за 2014 година

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за Второ
шестомесечие од Полициска станица од општа надлежност „Ѓорче Петров“
за 2013 година.

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-1090/5 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.



Стр. 7 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за измена на распоред на средства и проширување

на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 година

Се објавува Одлуката за измена на распоред  на средства  и  проширување на
буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 година, што Советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на Триесет и четвртата Седница на Советот на Општина Ѓорче
Петров, одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/4 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 8 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ
бр.64/2005, 2008)и член 16 од Статутот на Општина Ѓорче Петров (Сл.гласник бр.05/06),
Советот на Општина Ѓорче Петров на седницата бр.   одржана на    04.2015 година,
донесе:

О   Д   Л   У   К   А
За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина

Ѓорче Петров
за 2015 година

Член 1
Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства

во Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограмата

Потставка и опис на потставката Буџет   Самофинан.   Дотации    Донации   Кредити

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

742115 Приходи од европските држави 0 0 0 591.100               0

________________________________________________

0 0 0 591.100               0

ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА

480140  Купување на информатичка и видео опрема 250.000 0 0 0                  0

480190 Купување на друга опрема 1.000.000 0 0 0                  0

482930  Реконструкција на други објекти - 250.000 0 0 0 0

Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

425640 Изработка на просторни и урбанистички планови -4.072.000 0 0 0                  0

Ф20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

421190 Други комунални такси и услуги -400.000 0 0 0                  0

Ф30 УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

421190 Други комунални такси и услуги -600.000 0 0 0                  0

ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

482720 Изградба на капацитети за водоснабдување -700.000 0 0 0                  0

ЈИ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

482320 Изградба на пречистителни станици и колектори 7.172.000 0 0 0                  0

Л00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

424390 Одржување на други градби -600.000 0 0 0                  0



Стр. 9 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

ЛА0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (капитални трошоци)

482920 Изградба на други објекти -800.000 0 0 0                  0

Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

421240 Течни горива -1.000.000             0 0 0                  0

421440 Транспорт на луѓе 0                    0 0 19.200 0

423410 Прехрамбени продукти и пијалаци 0                    0 0 27.000 0

423610 Наставно-образовни помагала 0 0 0 41.700              0

423620 Училишни материјали 0 0 0 13.800              0

425790 Други образовни услуги 0 0 0 299.000 0

425920 Услуги за копирање, печатење и издавање 0 0 0 22.000 0

425990 Други договорни услуги 0 0 0 5.000               0

426990 Други оперативни расходи 0 0 0 29.400              0

480140 Купување на информатичка и видео опрема 0 0 0 134.000             0

_______________________________________________

0 0                  0            591.100 0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Ѓорче Петров“ и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2015
година.

Број 08-1090/6 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.



Стр. 10 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Исправка на Одлуката за прифаќање иницијатива

за Изменување и дополнување на ДУП за СЗ 03,
Општина Ѓорче Петров-Скопје

Се објавува Исправка на Одлуката за прифаќање иницијатива за Изменување и
дополнување на ДУП за СЗ 03 Општина Ѓорче Петров-Скопје, што Советот на Општина
Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и четвртата Седница на Советот на Општина
Ѓорче Петров, одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/5 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 11 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на  член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров “-
пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  бр.18/2013), Советот на
Општина Ѓорче Петров на 34-тата седница, одржана на ден 28.04.2015  година, ја дава
следната

И С П Р А В К А
На Одлуката за прифаќање иницијатива за Изменување и дополнување

на ДУП за СЗ 03 Општина Ѓорче Петров-Скопје

Во преамбулата и во член 3 на Одлуката број 08-182/9 од 30.01.2015 година, за
прифаќање  иницијатива за Изменување и дополнување на ДУП за СЗ 03 Општина Ѓорче
Петров-Скопје објавена во Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 1/2015, направена
е техничка грешка, наместо член 24, треба да стои член 24-а од Законот за просторно и
урбанистичко планирање.

Број 08-1090/7 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.



Стр. 12 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен Весник на РМ бр.5/02) и член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за комунален ред и мерки за нејзино

спроведување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на
подрачјето на Општина Ѓорче Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе
на Триесет и четвртата Седница на Советот на Општина Ѓорче Петров, одржана на
ден 28.04.2015 година.

Број 09-1186/6 ГРАДОНАЧАЛНИК НА
Од 28.04.2015 година ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Скопје Сокол Митровски с.р.



Стр. 13 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Врз основа на член 12 од Законот за комуналните дејности („Сл.Весник на
РМ” бр.95/12, 163/13 и 42/14), член 15 точка 4 од Законот за град Скопје („Сл.Весник
на РМ “ бр.55/04 и 158/2011), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров-пречистен текст (Сл.Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13), Советот на
Општина Ѓорче Петров на 34-тата седница, одржана на 28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на

Општина Ѓорче Петров

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа Одлука се пропишува комуналниот ред во Општина Ѓорче Петров во
рамките на надлежностите и се уредуваат односите и начинот на вршење
комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров и мерките за нејзино спроведување.

Член 2
Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско

уредување на односите и начинот на вршење на комунални дејности меѓу
давателите на услугите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

1. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен
отпад, под што се подразбира собирање, селектирање, транспортирање и
депонирање на уредени депонии;
2. Одржување на јавна чистота на сервисните и станбените улици,
З. Одржување и користење на зелени површини на станбени и сервисни улици на
територија на Општина Ѓорче Петров,
4. Одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров;
5. Одржување и користење на јавни паркиралишта од значење за општината
утврдени со урбанистички план;
6. Одржување и користење на јавните пазари;
7. Одржување на комунални уреди;
8. Отстранување на непрописно паркирани и хаварисани возила од јавните
површини;
9. Украсување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров,
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10. Дезинфекција и дератизација;
11. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни семејства и
услови за чување на домашни миленици во урбани средини,
12. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини
на подрачјето на Општина Ѓорче Петров;
13. Одржување и чистење на одводни отворени канали и речните корита;
14. Уредување на населени места.

Член 3
Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните

претпријатија основани од Општина Ѓорче Петров, Градот Скопје како и други
физички и правни лица овластени од Општината согласно законската регулатива
(во понатамошниот текст: даватели на услуги). Давателите на услуги се должни да
обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување
на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална
состојба.

Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и
странски физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и
површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на Општина Ѓорче
Петров.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите од оваа
Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен
интерес.

1. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен
отпад

Член 4
Под собирање и транспортирање на комунален, инертен отпад и други

видови на неопасен отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање
и обработка на комуналениот отпад од населението и индустријата, негова
рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии, како и одржување на
депониите.

Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа
во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци
од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски
култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални стаклени,
порцелански, кожни, пластични и гумени предмети и на нив слични нештетни
отпадоци.
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Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица во
домаќинствата. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и
физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни,
административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот
состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со
отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материи и состојки на
отпадот, а притоа ги
опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и за
користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот
заради негово дефинитивно одстранување.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение
за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а притоа не се
загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.
Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни
суровини) и нивно користење како замена за примарните суровини или

Собирање на отпадот е збир од организирани дејности коишто опфаќаат
постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на
создадениот отпад во објекти коишто ги исполнуваат пропишаните услови за таа
намена за период пократок од три години, доколку складираниот отпад е наменет
за третман и за преработка, или за период пократок од една година, доколку
отпадот е наменет за отстранување.

Член 5
Создавачите, односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат

отпадот.

Член 6
Селектираниот отпад се остава на посебните места за собирање односно во

посебни садови кои се поставуваат на јавните површини во формирани зелени
острови за поставување на садовите за секој вид отпад.

Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи или во посебни садови
за тој отпад и се остава на местата за собирање и селектирање на комуналиот
отпад.

Правните и физичките лица се должни да го одделат опасниот дел содржан
во комуналниот отпад и да го остават на местата за собирање на опасниот дел од
комуналниот отпад определени од Општината.

Член 7
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Сопствениците на зградите, становите, и деловните простории, закупците и
другите корисници на станбените и деловните простории (во натамошниот текст:
создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат
услугите за одстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со
оваа Одлука и другите прописи кои ги уредуваат овие односи.

Член 8
Отпадот од дворните места се собира во посебни вреќи за отпад и се

оставаат пред влезовите на станбените, односно деловните објекти или до
контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата.

Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата, кујнски
прибор, санитарни уреди и слично се собираат во соодветни садови, односно вреќи
за отпад, кои се поставуваат на јавните површини и определени места.

Член 9
Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во типизирани садови

(канти).Во кантите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и
слично.Кантите за собирање на отпадот од домаќинствата ги набавуваат на свој
трошок создавачите на отпадот.

Член 10
Кантите за секое семејство, се ставаат на определените места и отпадот од

нив се подига во деновите и времето што ќе го одреди јавното претпријатие за
комунални дејности или друго правно или физичко лице кое е овластено за вршење
на дејноста на собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува создавачите на отпад од индивидуалните згради, отпадот да го
депонираат во контејнерите поставени кај колективните згради или кај
институциите.

Член 11
Отпадот од колективните згради се собира и во посебни садови за отпад -

контејнери.
Во контејнерите не смее да се фрла жар, врел пепел, течности, мртви

животни и слично.

Член 12
Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во контејнери мораат да

имаат одреден простор или место за сместување на садот за отпад и доволен број
за да ги задоволи потребите на домаќинствата.
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Бројот и видот на садовите за отпад за секоја поодделна зграда го
одредува јавното претпријатие за комунални дејности или правното и физичко
лице кое е овластено за собирање и транспортирање на отпадот.

Член 13
Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавува правното или физичкото

лице кое е овластено за собирање на отпадот на трошок на корисниците на
услугата.

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира
контејнерите најмалку два пати годишно, и да ги одржува во исправна состојба а за
кантите тоа да го врши корисникот.
Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се
должни да се грижат собирачите на отпадот.

Член 14
Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад

така да не се растура и да не го валка просторот околу садот. Кантите и
контејнерите за отпад мораат да бидат затворени.

Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите и контејнерите.
При ставањето на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е

должен волуменски да го намали отпадот.
Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на

кое се наоѓаат садовите за отпад.

Член 15
Кабастиот отпад( како делови од автомобили, бела техника, метална

амбалажа, делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични гајби,
автомобилски гуми и слично) да се изнесуваат во определен временски период, на
точно определена локација.

Отпадот од селските средини и туристичките места се изнесува согласно
договорот за изнесување на отпад склучен со јавното комунално претпријатие, или
друго домашно или странско правно лице.

Член 16
Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да

внимава отпадот да не се растура , да не се крева прав, да не се оштетуваат
садовите, како и да не се валкаат и оштетуваат површините за сместување на
отпадот. Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот и
исцедокот од истиот, собирачот на отпадот е должен истиот веднаш да го исчистат,
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а садовите да ги вратат на местото определено за нив и да ги затворат капаците на
кантите и контејнерите.

Член 17
Се забранува:
1. Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите,
кантите за отпад или специјалните вреќи или садови за отпад;
2. Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се
сметаат за комунален отпад;
З. Фрлање во контејнерите жар и други запалливи материјали, вода, киселина,
моторни и разни други масла и други штетни и опасни материи;
4. Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од
за тоа определените локации;
5. Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички
лица;
6. Палење на отпадот во кантите и контејнерите;
7. Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и со опрема
која е соодветна за вршење на дејноста;
8. Вршење на собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на
дозвола;
9. Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагрдување на објектите и
просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони: покрај реки,
вештачки депонии,покрај патишта.
10. Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите
инфраструктурни системи и објекти;
Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавните
површини. Создавачите на отпадоците од став 1 на овој член се должи да го
отстрануваат односно транспортираат истиот на посебно уредените депонии.

2. Одржување на јавна чистота на сервисни и станбени улици

Член 18
Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на

јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.
Под јавни и сообраќајни површини во урбаните средини на подрачјето на Општина
Ѓорче Петров се подразбираат:
- улици, тротоари, велосипедски патеки, пристапни патеки за лица со посебни
потреби, плоштади, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се
наплатува надомест, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај;
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- детски игралишта, отворени игралишта за мали спортови и јавни санитарни
објекти;
- бензински и такси станици, автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во
градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски
говорници, отворени простори на јавни објекти, паркиралишта на кои се наплаќа
надомест, паркови, парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и складишта на
отворен простор, спортско - рекреативни терени (стадиони, тениски игралишта,
стрелишта и слично), отворени простори на хотелските, туристичките и спортско -
рекреативните објекти, патишта, проточни и суви канали, речни брегови и корита во
урбаните средини.

Член 19
Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа

Одлука го врши јавното претпријатие основано од Општината или правно и
физичко лице согласно со закон.

Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на
објекти на правни и физички лица за вршење на дејност, земјиштето што им
припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на
неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат
чистотата во тие објекти.

Член 20
Јавните површини се користат во согласност со нивната намена.
Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредни и чисти за да

служат за целта за кои се наменети.

Член 21
Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши

според годишна програма што ја изготвува давателот на услугата, а ја донесува
Советот на Општина Ѓорче Петров најдоцна до 31 декември за наредната година.

Член 22
Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и

сообраќајните површини, поради временски непогоди, реконструкции и слично,
комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и собраќајните
површини и надвор од донесената Програма од претходниот член.

Член 23
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За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скели
и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични
градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните
површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение издадено од
Општината.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот
на истовар- утовар, или оставање на градежниот материјал, мерките на сигурност,
времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал и
надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното
започнување мора да се осигура проодноста на тротоарите и улиците, јавните и
сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба
прописно да се означи и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да
биде нареден и да не го спречува истечувањето на атмосферските води.

Член 24
Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се

растура по јавната површина при ископот на темели и слично.
Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат

обезбедени од страна на градителот со хоризонтални и вертикални ознаки и
заштитници.

По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било
кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи
должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните
површини и истите да ги доведе во првобитна состојба.
Ако јавната површина служи за истовар и утовар на растресит градежен материјал
како песок, чакал и слично, на јавната површина може да се стави толку материјал
колку што ќе може да се користи или отстрани за еден ден.

Член 25
Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен

материјал.

Член 26
Изведувачот на грдежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на

работите мора да го отстрани целиот градежен материјал и опремата и да ја
извести Општината дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за
користење.

Член 27
Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен:
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- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид
градежен и друг материјал, кал и слично кои се наоѓаат на јавната површина како
последица од вршењето на неговата дејност;
- при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен
материјалот што се руши да ги полева со вода заради спречување на ширење на
прашината;
- сливниците за атмосферските води во близина на местото каде што се вршат
градежните работи редовно да ги чисти;
- да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин
што нема да го спречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските
води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

Член 28
На јавните и сообраќајни површини не е дозволено, односно забрането е:

-фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа, земја, песок, шут, отпадоци од
градежен материјал и други отпадоци освен на местата определени за таа намена;
-запалување, уништување и закопување на комунален цврст и технолошки отпад;
-излевање и пуштање на отпадни води и други течности;
-уништување на огради, клупи, натписи, садови и корпи за отпадоци и слично;
-миење на автомобили и други превозни средства како и разни други машини;
-сечење, цепење и кршење на дрва и јаглен;
-паркирање на возила надвор од определените места за таа цел, утовар и истовар
од возилата, особено на места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и
сливници;
-колење на ситен и крупен добиток, живина и други животни;
-фрлање на пцовисани животни;
-перење на килими, теписи, постелнина и други материјали на јавните површини
утврдени со закон, како и на балконите и терасите на индивидуалните и
колективните станбени објекти, деловни објекти и простории и објектите за јавна
намена кои се лоцирани кон улицата;
-варење на ракија, приготвување зимница и слично;
-поправање или сервисирање на возила (замена на масло или механички поправки)
и вршење на други занаетчиски работи;
-мешање на бетон, малтер и други слични материјали, освен во посебни случаи за
кои треба да се има одобрение од надлежниот орган на општината;
-исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни возила;
-оставање на нерегистрирани хаварисани возила, приколки и камп - приколки;
-растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
-поставување контејнери за отпадоци, канти и слично надвор од определеното
место за таа цел;
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-цртање и пишување на разни цртежи, графики и текстови без одобрение од
надлежниот орган на општината;
-вршење на физиолошки потреби надвор од објектите за таа намена;
-пишување на графити на фасадите од објектите, оградите и урбаната опрема;
-истегнување на градежно железо;
-истекување на фекални води од фарми ,
-депонирање и оставање на шталско ѓубре.

3. Одржување и користење на зелени површини на станбени и сервисни улици
на територија на Општина Ѓорче Петров, паркови, зеленилои дворни места

Член 29
Под одржување и користење на паркови, зелени површини, се подразбира ,

одржување, одгледување и обновување на зелените површини (тревници,цветни и
други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди), садење на ниска и висока
вегетација и одржување и користење на зелени површини покрај
улиците,плоштадите, кружните текови, културно - историските споменици, јавните
паркиралишта,рекреативните површини, детските игралишта,спортските терени,
дворните места на јавните објекти на Општината.

Член 30
Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини

согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и
рекреација.

Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши Градот
Скопје со јавното претпријатие и Општината Ѓорче Петров .

Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа
на годишна програма донесена од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров , а
на предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено управувањето со
парковите, најдоцна до 31 декември за наредната година.

Давателот на услугата е должно да ги одржува и уредува парковите , а
особено:
-да обезбеди чуварска служба;
-хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
-редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
-редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта;
-да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
-редовно засадување, обработување и наводнување на зелените површини;
-да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно одржување,
-редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.
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Член 31
Одржувањето на зелените површини опфаќа:

-подигање , садење, одгледување и обновување на зелените површини;
-заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
-чистење на озеленетите површини; и
-одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Член 32
Зелените површини на отворени простори околу јавни објекти, зеленилото

на земјиштето на кое право на сопственост или на користење имаат претпријатија и
други правни лица, зеленилото во станбените комплекси и во дворните места на
колективните и индивидуалните станбени објекти што се со поглед кон улица или
плоштад, се должни да го одржуваат сопствениците односно корисниците на
земјиштето на кое се наоѓа зеленилото.

Член 33
Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини

може да се врши заради нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од
штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните
инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на
инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има
одобрение од надлежен орган.

Член 34
Одобрението од претходниот став на овој член особено треба да содржи

определувањето на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој
зелените површини треба да се доведат во првобитната положба.

Трошоците за извршување на сите работи утврдени во ставот 1 на овој член
се на товар на инвеститорот, односно изведувачот на работите.

Член 35
На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува

зелена површина, комуналната инфраструктура може да се монтира само
подземно.

По исклучок, во парк - шума и на пошумени терени, инсталациите од
претходниот став може да се постават воздушно но под услов да не го попречуваат
правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат естетскито изглед на
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зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени
површини.

Член 36
Во парковите , јавните зелени површини, рекреативните површини

забрането е:
-корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
-било какво оштетување на зеленилото (соголување и засекување на стеблата,
газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни
посеви и слично);
-собирање на плодови и цветови од дрвјата;
-копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
-фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена;
-истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал
и слично на и покрај зелените површини;
-чување и пасење на добиток и живина;
-закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати
на дрвјата;
-уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема,
рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
-минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возила и нивно
миење;
-кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите,
канделабрите и на други уреди и објекти што им служат на зелените површини;
-изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништување на
зелените површини;
-пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што
предизвикува загадување;
-истоварување, оставање и складирање на разен материјал (огревно дрво, јаглен,
отпадно дрво, железо, лим и слично);
-фрлање на отпадоци и други предмети во базените и фонтаните;
-газење по затревнатите површини во парковите;
-косење на тревата во парковите и другите зелени површини без одобрение;
-кубење и кинење на цвеќе;
-поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на
жичани водови, орманчиња, скали и слично);

4. Одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици на
подрачјето на Општина Ѓорче Петров



Стр. 25 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Член 37
Под одржување на јавното осветлување на станбени и сервисни улици на

подрачјето на Општина Ѓорче Петров се подразбира одржувањето на уличното
осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите,
редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури), чистење и боење на
електричните столбови.

Член 38
Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на

јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување.
Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална
способност.

Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку целиот ноќен период.

Член 39
За одржување на јавното осветлување Советот на Општина Ѓорче Петров

донесува Годишна програма за одржување на јавното осветлување на Општината
во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните
средства за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електричната
енергија за јавното осветлување, прибраната такса од корисниците и бројот на
корисниците.

Член 40
Секторот за комунални работи на Општина Ѓорче Петров се грижи за

спроведување на реализацијата на Годишната програма за одржување на јавното
осветлување.

Член 41
Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување

забрането е:
-самоволно приклучување на мрежата од улично осветлување
-оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови;
-поставување огласи, известување, реклами и слично освен исклучиво со
одобрение на Секторот за комунални работи на Општина Ѓорче Петров.

5.Одржување и користење на јавен простор за паркирање

Член 42
Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се

подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и давањето
на соодветни услуги како и утврдувањето на начинот на неговото користење.
Јавните паркиралишта мораат да се одржуваат чисти и уредни.
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На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се
врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во согласност со намената
на јавниот простор за паркирање.

6.Одржување и користење на пазари

Член 43
Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување на

комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање услуги
на трговија.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи.
Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки

за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите на домаќинствата.

Член 44
Одржувањето и користењето на пазарите го врши јавното претпријатие за

комунални дејности основано од Општината или правно и физичко лице овластени
од страна на општината (во натамошниот текст: даватели на услуга).

Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно да ги чисти и
одржува уредно и во хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти снегот
и мразот.

Давателите на услуга се должни најмалку еднаш неделно да вршат детално
миење на зелените пазари.

Член 45
На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за отпад од 1

х 1 м2, поставени на соодветни места.

Член 46
На зелените пазари се врши трговија на големо и мало на земјоделски стоки

под услови пропишани со закон и друг пропис.
На посебно организирани делови на зелените пазари може да се врши трговија на
големо и мало и на други стоки под услови пропишанио со закон и друг пропис.

Член 47
Давателот на услуга е должен да утврди и истакне пазарен ред и да се

придржува на пазарниот ред и работното време со тоа што да го контролира
дотурот на стока на пазарот и истиот да не претставува пречка за крајните
потрошувачи.



Стр. 27 Број 4 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 28. Април 2015 година

Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или бетонска
подлога, со рамна или мазна површина, погодни за чистење и миење, со доволен
број сливници, исправна канализациона мрежа со доволно количество на здрава и
исправна вода за пиење и санитарен јазол, односно посебни клозети за машки и
женски пол. Производите што се продаваат на земјоделските пазари мора да бидат
сместени на хигиенски тезги.

Член 48
На сточните пазари може да се изложат за промет само жив крупен и ситен

добиток, како и перјаста живина, а на зелените земјоделски пазари само
земјоделски производи.

7. Одржување на комунални уреди

Член 49
Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување на чешми,

фонтани и други комунални уреди и опрема.

Член 50
Јавните санитарни јазли можат да се градат на плоштади, пазари, во паркови,

и слични места кои мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да бидат
уредни, исправни и да ги исполнуваат техничките и санитарни услови согласно
законските и другите прописи.

Член 51
За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се

јавните санитарни јазли, фонтани, водоскоци, чешми и други слични украсни
комунални уреди ќе се грижи Секторот за комунални работи при Општина Ѓорче
Петров.

Член 52
Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е:
1 .Миење и перење на јавните чешми, фонтани;
2.Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци;
З.Кршење на уредите и опремата;
4.Пишување на натписи, шарање или цртање на истите;
5.Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;
6.Загадување на водата во фонтаните ;
7.Поливање со било какви течности на комуналните уреди.
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8. Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила на
јавна површина;

Член 53
Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила

во смисол на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на
оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните
површини на Општина Ѓорче Петров.

Член 54
Хаварисани, односно оштетени возила е она возило кое поради настаната

хаварија или дотраеност не е во состојба да се движи со силата на сопствениот
мотор.

Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано
на јавните површини спротивно на важечките прописи.

Член 55
Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се

подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно
времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

Член 56
Отстранувањето на возилата од јавните површини го врши овластениот

субјект определен од страна на општината а по налог на овластено лице.

Член 57
За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на

сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му
издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена од
денот на врачувањето на решението.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на
возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во претходниот став на овој
член надлежните инспекторски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за
отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот треба да се содржат најмалку следните податоци:
-тип, марка и регистарски број на возилото;
-состојба на возилото;
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-кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено.
Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените

службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото во
присуство на овластените службени лица.

Член 58
Овластеното правно лице е должно отстранетите возила да ги смести на

посебно обезбеден простор наменето за нивно паркирање и да ги чува до нивното
предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на
возилото. Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од
страна на Општина Ѓорче Петров.

Член 59
При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно

носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за
сопственост на возилото и својот идентитет.

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот
простор за чување.

По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да се
изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е поставено на
платформата на специјалното возило.

Член 60
Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на

трошоците за отстранување, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

Член 61
Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на

непрописно паркираните возила ги утврдува Советот на Општината со посебна
Одлука.

Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните возила се утврдуваат
со посебен договор склучен помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на
Општината.

9. Украсување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Член 62
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Под уредување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров се подразбира
уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставувањето на
реклами, натписи и оградите, јавното осветлување во посебни прилики на
свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на
другите површини во склоп на поставувањето објекти и слично.

Член 63
Забрането е уништување на фасадите на зградите и по нив да се испишуваат

пораки, известувања, да се црта, шара или на друг начин да се валкаат или
нагрдуваат.

На прозорците, балконите, оградите и на другите слични делови на зградата
по правило се држи цвеќе и украсни билки.

Член 64
Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се

вклопуваат на околината, по правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат
изведени со бодликава жица, колци и слично.

Правните и физичките лица се должни оградите покрај јавните површини
кои ги користат да ги држат уредни, за не пречат на видливоста на
сообраќалницата и да не претставуваат опасностза минувачите.

Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни
површини мораат редовно да се одржуваат и најмалку два пати годишно да се
режат, така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна
површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците.

Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите , редовно да се кројат
за да не пречат на видливоста на сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.

Член 65
Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и

неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно
корисниците мораат да ги одржуваат уредно и на нив по правило да засадат цвеќе
или украсни билки.

Член 66
Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат

естетско уредени во склоп на самиот објект и околината на која се наоѓаат и
сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително
светлата да бидат вклучени.

Аранжирањето на излозите по правило треба да е соодветно изложување на
стоките за кои е и наменет објектот.

Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се поставуваат на
самите излози потребно е да бидат естетско обликувани.
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Член 67
За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на

продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или
корисниците да бидат свечено украсени. За време на новогодишните и божиќните
празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите потребно е да бидат
свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсни
светлосни елементи.

10. Дезинфекција и дератизација

Член 68
Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти

(јавни водни површини).Со дератизација се уништуваат глувци и староци.

Член 69
Целта на дезинфекцијата и дератизацијата е зачувување на здравјето на

граѓаните, отстранување на изворите на заразни заболувања и намалуваење на
можности за пренесување на зарази.

Член 70
Советот на Општина Ѓорче Петров донесува годишна програма за

дезинфекција и дератизација.
Програмите од претходниот став на овој член го содржат начинот на вршење

на аерозапрашувањето дезинфекцијата и дератизацијата, периодот на вршење на
овие активности и потребните средства, како и изворите на финансиски средства.

Член 71
Вршењето на дезинфекцијата и дератизацијата Општина Ѓорче Петров може

да го довери на овластен субјект специјализиран за вршење на истите дејности.
Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да

ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на
аерозапрашувањето, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што
треба да ги преземат граѓаните.

11. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни
семејства и услови за чување на домашни миленици во урбани средини

Член 72
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На подрачјето на Општина Ѓорче Петров во границите на градежниот опфат
се забранува чувањето на секаков вид ситна и крупна стока , перјаста живина и
пчелни семејства. Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства не смеат да
се постават на помалку од 500 метри оддалеченост од градежниот опфат.

Во населените места на подрачјето на Општината може да се чува добиток ,
пчелни семејства и живина на начин пропишан со посебните прописи за санитарно -
здравствена и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и
сообраќајните површини во Општината.

Се забранува задржување, напасување и хранење на стока и живина на
јавните и сообраќајните површини во Општината.

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај
надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да
бидат вакцинирани.

Фармите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500
метри од градежниот опфат на градот.

Член 73
Носењето на добиток во Општината може да се врши до зелениот и сточниот

Пазар и обратно во специјални корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста
на сообраќајот и улиците.

Член 74
На подрачјето на Општината, во градежниот опфат чување на гулаби е

дозволено само во дворните места на индивидуалните станбени објекти.
Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под,
поврзан со канализациониот систем и истиот постојано да се одржува во хигиенска
состојба. Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното
живеење на соседите.

До колку гулабите го пореметуваат нормалото живеење на соседите на било
кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на
гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби.

Член 75
На подрачјето на Општина Ѓорче Петров во кругот на едно домаќинство

може да се чуваат домашни миленици ( кучиња, мачки, украсни птици и слично), под
услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и
редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во
сопствените дворни места.Кучето може да се изведе надвор од дворното место
само со кошница на устата и врзано со каиш.
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Не е дозволено чување на кучиња со ќут на постојано лаење и завивање.
Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен за

кои сопственикот има прибавено писмено одобрение на куќниот совет на
колективната станбена зграда.

Член 76
Не е дозволено чување и складирање на слама, во бали или во стогови

како храна за добитокот, во градежниот опфат на градот биодејки претставува
потенцијален извор на пожар и гнездо за глодари и други заразни инсекти.

Не е дозволено поставување на фолии и пластеници во дворните места на
објектите во градежниот опфат поради нарушување на естетскиот изглед.

12. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни
површини

Член 77
Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на огревното дрво и

јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните објекти.
Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини со

претходно добиена согласност од Општината, но при тоа не смее да се спречи
нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските
води.

Дрвјата, јагленот и сличен материјал мораат да се отстранат од јавните и
сообраќајните површини најкасно во рок кој ке го определи Општината и јавната
површина да се доведе во првобитната положба.

13.Одржување и чистење на одводните отворени канали и речните корита

Член 78
Во отворени одводни канали, на уреденото корито и во водите на реката

Вардар и Лепенец се забранува:
-капење,
-фрлање на каков било вид на предмети и отпад,
-испуштање (истурање) на фекалии и хемиски средства,

Забранетите дејствија мора да бидат означени на табли поставени на
соодветно место.
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Член 79
Градот Скопје се грижи за одржување и чистење на отворени одводни

канали и на уреденото корито на р.Вардар во урбаниот дел на градот Скопје, а
Општината за одржување и чистење на речното корито како на р.Вардар и
р.Лепенец.

14.Уредување на населените места

Член 80
Во населените места на подрачјето на Општината во кои не е изградена

канализација за отпадни води, отпадните води односно фекалиите се испуштаат
задолжително во септички јами.

Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да се бетонирани од
горната страна и добро заштитени.Септичките јами треба да бидат оддалечени од
станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 10 метри,
а од водоснабдителните објекти најмалку 15 метри.

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат
да се исполнат условите од претходниот став, септичките јами можат да бидат и на
помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не може да биде
помало од 6 метри.

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат.
Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните

површини, ниту во отворените канали за истек на атмосферските води.

Член 81
Во населените места на подрачјето на Општина Ѓорче Петров во кои не е

изградена канализациона и водоводна мрежа сопствениците и корисниците треба
да имаат изградено санитарно - хигиенски клозети, изградени во дворните места на
растојание најмалку од 10 метри од соседите, според пропишаните санитарно-
хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и
дезинфицираат.

Член 82
Чистењето на септичките јами и полските клозети треба да го врши јавното

претпријатие за комунални дејности или правно или физичко лице овластени за
вршење на соодветната дејност со специјални возила цистерни , при што претходно
се обезбедуваат санитарно - хигиенски мерки, а по извршеното чистење мора да се
изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама и полскиот клозет.

Член 83
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Шталите во населените места на подрачјето на Општината мора да бидат
изградени одвоено од станбените објекти и да се оддалечени од соседите на
растојание од најмалку 10 метри и редовно да се одржуваат и чистат.

Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од најмалку 10 метри од
објектите на соседите и тоа во ограден и покриен простор, најмногу до 2м3 по што
истиот редовно да се изнесува по нивите.

Течниот дел да се одведе во канализација или во септичка јама.

Член 84
Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено

само во посебно изградени санитарно - хигиенски објекти во сопствените дворови
кои треба да бидат оддалечени од станбените објекти на соседите најмалку 10
метри и да бидат преземени сите санитарно - хигиенски и здравствени мерки.

Пчелните семејства треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку
500 метри од населеното место.

МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД,
ВКЛУЧУВАЈЌИ И НАДЗОР

Член 85
Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од

член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со посебни програми за секоја дејност
поодделно во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на Општина Ѓорче
Петров.

Член 86
Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука вршат овластените

општински комунални инспектори и редари.
Надлежните општински комунални инспектори вршат инспекциски надзор

над јавните претпријатија за вршење комунални дејности основани од општината,
јавните претпријатија за вршење комунални дејности основани од градот Скопје,
над физичките и правните лица на кои Општина Ѓорче Петров им доверила вршење
на соодветна комунална дејност согласно закон, над законитоста во работењето на
субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на
комуналните услуги и над правните и физичките лица кои се назначени како
корисници на комуналните услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 87
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За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и
преземените мерки од надзорот, надлежните општински инспекциски органи се
должни да состават записник и да го достават на физичкото и правното лице каде
што вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е
сторен прекршок должен е да покрене постапка пред надлежниот орган.

Член 88
Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор

донесуваат решение.
Со решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел

одржувањето на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука.
Член 89

Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции
да овозможат несметано обавување на надзорот, а во начело пристап до
просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и
да пружат други потребни известувања за предметот.

Член 90
Ако надлежните општински инспектори во својата работа наидат на отпор,

можат да побараат помош од надлежните полициски органи.

Член 91
Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши комуналниот редар.
При вршење на контролата комуналниот редар има право да ги провери

идентификациските документи на лицата поради потврдување на нивниот
идентитет.

За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар
составува записник и изрекува мандатна казна на самото место согласно со
Законот за комуналните дејности и Законот за прекршоците.

Член 92
За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат казнените одредби од:

- Законот за комуналните дејности ,
-Законот за гробишта и погребални услуги ,
-Законот за Јавната чистота.

Член 93
За постапување спротивно на одредбите на оваа одлука, овластениот

општински комунален инспектор ќе му изрече на сторителот глоба согласно закон.
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За постапување спротивно на одредбите на оваа одлука, на сторителот-физичко
лице глоба согласно Законот за комунални дејности може да му изрече и
комуналниот редар.

Сторителот, покрај глобата е должен да ги плати трошоците предвидени со
одлуката, како и надомест на штета.

Член 94
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во

„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров”.

Број 08-1090/8 Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 28.04.2015 година ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Скопје Гоце Петрески с.р.


