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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со 

отпадот,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година.  

 

Бр. 08-1304/1 Претседател 

23 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ  

 СО ОТПАДОТ  

 

Член 1  

Во Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 

68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 

146/15, 156/15 и 192/15),  во членот 45 по ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои 

гласат:  

„(11) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина е должен да ја издаде дозволата од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена 

од денот на приемот на барањето.  

(12)  Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина, не издаде дозвола за собирање и за транспортирање на комуналниот и на 

другите видови на неопасен отпад, односно не донесе решение за одбивање на 

барањето за издавање на дозвола за собирање и за транспортирање на комуналниот и на 

другите видови на неопасен отпад во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, 

подносителот на барањето има право да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен.“.  

 

Член 2  

Членот 45-б се брише.  
 
 
 

1 од 6  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година  

 

Член 3  

Во членот 51 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:  

„(10) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на  

животната средина е должен да ја издаде дозволата од ставот (1) на овој член, да изврши  

промена на дозволата согласно со ставот (7) на овој член, како и да ја обнови дозволата  

согласно со ставот (8) на овој член, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.“.  

Член 4  

Во членот 66 став (1) точка  3) точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и”. 

Точката 4) се брише.  

Во точката 5) која станува точка 4) точката и запирката  се заменуваат со точка. 

Точката 6) се брише.  
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот е должен да приложи:  

1) Програма за спецификација на видот и на количеството опасен отпад што треба да 
биде собран и транспортиран и  

2) Доказ дека на барателот не му е изречена мерка за безбедност, односно забрана за 
вршење на дејност.“  

По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина е должен да ја издаде дозволата од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена 
од денот на приемот на барањето.”  

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5), (6), (7), (8) и (9). По 
ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), кои гласат:  

„(10) Доказот од ставот (2) точка 2) на овој член го прибавува овластеното службено 
лице на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина кое ја води постапката за издавање на дозволата од ставот (1) на овој 
член, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да го побара 
доказот од надлежниот јавен орган.  

(11) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од 
ставот (10) на овој член да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето од 
ставот (10) на овој член.“  

Член 5  

Во членот 73 став (3) се менува и гласи:  

„Програмите за управување со отпад во објектите за здравствена заштита ги одобрува  
органот  на  државната  управа  надлежен  за  работите  од  областа  на  здравството  во  

согласност со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната  

средина“.  
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Програмите за управување со отпад во објектите за ветеринарна заштита ги 
одобрува органот на државната управа надлежен за работите од областа на ветеринарното 
здравство во согласност со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина“.  

Ставот (4) станува став (5).  

Член 6  

Во членот 75-а став (5) зборовите: „министерот кој раководи со органот на државната  

управа  надлежен  за  работите  од  областа  на  животната  средина“  се  заменуваат  со  

зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната  

средина“.  
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Член 7  

Во членот 80 став (8) зборовите: „Министерот кој раководи со органот на државната  

управа  надлежен  за  работите  од  областа  на  животната  средина“  се  заменуваат  со  

зборовите: „Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната  

средина“.  

 

Член 8  

Во членот 84 став (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „ во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето.“  

 

Член 9  

Во членот 99   став (1) по зборовите: „животната средина„ се додаваат зборовите: „во рок 

од 90 дена од денот на приемот на барањето”.  

Во ставот (3) точка 11) точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со 

сврзникот „и“.  

Во точкатаа 12) сврзникот „и“ се заменува со точка. 

Точката 13) се брише.  

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:  

„(4) Кон барањето од ставот (2) на овој член операторот е должен да приложи доказ дека 

не му е изречена мерка за безбедност, односно забрана за вршење на дејноста.  

(5) Доказот од ставот (4) на овој член го прибавува овластеното службено лице на 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина кое ја води постапката за издавање на дозволата од ставот (1) на овој член, кое е 

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да го побара доказот 

надлежниот јавен орган.  

(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од 

ставот (5) на овој член да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето од 

ставот (5) на овој член.“  

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8), (9) и (10).  

 

Член 10  

Членот 106 се менува и гласи:  

„(1) Извоз, увоз и/или транзит на пратки со отпад, согласно со видот и режимот на 

контрола на отпадот се врши врз основа на писмено известување и/или постапка на општи 

информации, како и/или врз основа на дозвола којашто ја издава органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната средина.  

(2) Предмет на постапката на претходно писмено известување и издавање на дозвола од 

ставот (1) на овој член се пратките со следниве видови на отпад:  

- сите видови отпад, доколку пратките на отпад се наменети за негово отстранување,  

- видовите на отпад коишто се наменети за преработка, а кои се определени во жолтата 

листа, како и пратките од мешан комунален отпад (шифра на отпад 20 03 01 од Листата на 

видови на отпад) собран од домаќинствата или од други производители, наменети за 

инсталациите за преработка или за отстранување.  

(3) Предмет на постапката на општи информации од ставот (1) на овој член се пратките на 

отпад со количини од над 25 кг. кој е наменет за преработка и тоа:  

1. за видовите на отпад кои се определени во зелената листа;  

2. за мешавини на два или повеќе видови на отпади од зелената листа, доколку составот на 

овие мешавини дозволува нивна преработка на начин погоден за зачувување на 

животната средина и  
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3.  за  пратките  на  отпад  во  количини  до  25  килограми  наменети  исклучиво  за  

лабораториска анализа за оценка на физички или хемиски карактеристики на отпадот или со 

цел да се одреди погодноста за негова преработка или отстранување.  

(4) Увоз на отпад може да се одобри само на правно лице, односно трговец поединец кое 

отпадот го увезува заради преработка и за тоа поседува дозвола за третман и 

преработка на отпад, и/или има склучено договор за третман или преработка на отпад со 

лице кое поседува дозвола за третман и преработка на отпад, и/или има интегрирана 

еколошка дозвола издадена согласно со Законот за животна средина кога отпадот го 

користи заради свои потреби согласно  со интегрираната дозвола.  
(5) Дозволата од ставот (2) на овој член се издава по претходно доставено барање за увоз 

односно извоз на отпад до органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, кое особено треба да содржи:  

1)  име, презиме и седиште на правното лице кое бара извоз, увоз или транзит на отпад;  

2)  образложение зошто се бара извоз или увоз на отпад;  

3)  податоци за потеклото на отпадот што се увезува или извезува;  

4) податоци за количината и видот на отпадот што е предмет на дозволата согласно  со 
Листата на видови на отпад;  

5) податоци за тарифниот број на отпадот, начинот на транспорт и за начинот на 

пакување на отпадот и  

6) информација за влезот, излезот и патната шема на превезувањето на отпадот.  

(6) Кон барањето од ставот (5) на овој член барателот е должен да приложи:  

1) договор меѓу страните кои учествуваат во увозот, извозот или транзитот на отпадот 

(извозникот, увозникот или лицето коешто бара транзит на отпад);  

2) доказ за поседување на дозвола за вршење на дејноста третман и/или преработка на 

отпад, односно поседување на интегрирана еколошка дозвола издадена согласно со 

Законот за животна средина (само при увоз);  
3) договор меѓу увозникот и преработувачот,  доколку тие се различни и  

4) доказ за банкарска гаранција или соодветно осигурување во износ потребен за  

покривање на трошоците за транспорт, преработка и/или отстранување, вклучувајќи ги и  

потребните привремени операции и трошоци за складирање за времетрање од 90 дена.  

(7) За пратките на отпад од ставот (2) на овој член за кој се спроведува постапка на 

писмено известување барателот е должен на посебен образец да достави претходно 

писмено извесување до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на животната средина, како и до надлежниот орган во земјата на испраќање 

односно прифаќање, како и до земјите низ кој пратката на отпад транзитира.  

(8) За пратките на отпад од ставот (3) на овој член за кој се спроведува постапка на 

општи информации барателот е должен на посебен образец да достави податоци за општи 

информации до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина. Образецот треба да ја придружува пратката во текот на целиот 

транспорт на пратката на отпад за која се однесува.  

(9) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната  

средина има право да побара дополнителни податоци за пратките на отпад во однос на  

влијанието на отпадот врз животната средина, начинот и местото на неговото создавање,  

отстранување и преработка или за намената на отпадот, доколку оцени дека податоците  

наведени во писмено известување и дадените општи информации, како и во барањето за  

издавање на дозвола не се доволни за одобрување на извозот, увозот или транзитот.  

(10) Во случаите утврдени во ставот (4) на овој член, органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина може да одобри 

преработка на отпад во инсталацијата за преработка на отпад за период за кој важи 

интегрираната еколошка дозвола.  
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(11) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од  

областа на животната средина ги пропишува начинот на одобрување на извозот, увозот и  

транзитот; видовите на отпад од ставот (1) на овој член согласно со режимот на контрола  

на отпадот-жолта и зелена листа, формата и содржината на образците од ставовите (7) и  

(8) од овој член и начинот на постапување со истите, начинот на утврдувањето и начинот  

на  активирање  и  пресметување  на  банкарката  гаранција,  односно  соодветното  

осигурување,  формата, содржината и начинот на кој се издава одобрението од ставот (10)  

на овој член, како и начинот на надзор над извозот, увозот и транзитот на отпадот.  

(12) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на животната средина ги пропишува формата и содржината на образецот на 

барањето и на дозволата за извоз и увоз на отпад.  

(13) Во постапките за писмено известување и постапките на општи информации кога ќе 

добие потврда за прием на известувањето од страна на надлежниот орган на трета држава за 

прифаќање на пратки на отпад за извоз или транзит во/низ Републка Македонија, 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина  должен е во рок од 30 дена да издаде согласност или приговор во писмена форма во 

однос на пратката на отпад и тоа како:  

1. безусловна согласност;  

2. условна согласност или  

3. приговор во согласност.  

(14) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина, во случај на транзит на пратки на отпад може да издаде согласност за 

пратката, доколку не добие условена согласност или приговор од надлежниот орган за 

транзит на друга држава, во рок од 30 дена од денот кога ја има доставено потврдата за 

прием на известувањето.  

(15) Согласностите, односно приговорот од ставот (13) на овој член се потврдуваат со 

ставање на соодветен печат, потпис, датум и пополнување на соодветно поле во образецот од 

ставот (7), односно став (8) на овој член.  

(16) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина е должен да ја издаде дозволата за увоз односно извоз во рок од 30 дена 

од денот на приемот на барањето од ставот (5) на овој член.  

(17) Против решението со коешто се одбива издавањето на дозволата за извоз или увоз, 

барателот има право да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна 

постапка и постапки од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението.  

(18) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 

средина на крајот од јануари во тековната година изготвува Годишен извештај за видот и 

количината на отпад кој е увезен, извезен и транзитирал во/од/низ Република Македонија за 

претходната година.  

(19) Извештајот од ставот (18) на овој член органот на државната управа надлежен за  

работите од областа на животната средина го објавува на јавноста   преку својата веб  

страница.  

(20) Доказот од ставот (6) точка 2) на овој член, овластеното службено лице на органот  

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина  

кое ја води постапката за издавање на дозволата го прибавува од службената евиденција  

од органот.“.  

 

Член 11  

Во членот 125  став (3) се менува и гласи:  
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„Правните лица, односно трговец поединец кои вршат извоз, увоз и транзит на отпад се 

должни во финансиската гаранција или соодветното осигурување од ставот (2) на овој член 

да вклучат и одговорност за штета направена врз трето лице и одговорност за штетата 
направена од трето лице.“.  

 

Член 12  
Членот 142-б се менува и гласи:  

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  

вршење на работите од областа на животната средина ако не ги побара доказите по  

службена должност утврдени во членовите 66 став (10) и 99 став (5) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побаран 

доказот во рокот утврден во членовите 66 став (11) и  99 став (6) од овој закон.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  
вршење на работите од областа на животната средина ако не одлучи по барањата во  

роковите утврдени во членовите 45 став (11), 51 став (10), 66 став (4), 80 став (3), 84 став  
(9), 99 став (9) и 106 став (16) од овој закон.  

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.  

Член 13  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 14  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

 

Член 15  

Одредбите на членовите 4 ставови  (10) и (11), 6, 7, 9 ставови (5) и (6) и 12 од овој закон ќе 

започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за општа 

управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен 

весник на Република Македонија” број 124/15).  

Член 16  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата 

управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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