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ВОВЕД I 
Главната причина за пристапување кон измени и дополнување на Законот за 
управуавње со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08 , 
124/10и 51/11)  е потребата за воведување на регионален систем за итегрирано 
управување со комунален отпад, согласно Стратегијата за управување со отпад , 
Планот за управување со отпад на Република Македонија и стандардите и 
законодавството на ЕУ, како и  усогласување со Законот за концесии и јавно приватно 
партнертво.   
Воведувањето на регинален систем за управување со отпад и спроведување на  
регионален пристап во управување со отпадот, како форма на соработка помеѓу 
општините ја наложија потребата од реорганизација на системот за управување со 
комунален отпад на локално ниво со воспоставување на посебни регионални 
структури кое ќе ги координираат и имплементираат активностите на регионално ниво 
и реализацијата на регионалниот план.  
Во општите политики за животната средина и Шестата акциона програма на 
Заедницата за заштита на животната средина се  повика на мерки за обезбедување и 
примена на  хиерархијата во управувањето со отпадот и општите начела на еколошка 
заштита. Директивата за отпад ( 2008/98) ,  генерално ги дефинира клучните концепти 
и начелата во управување со отадот, согласно воспоставената  хиерахијата во 
управувањето со отпадот и општите начела на еколошка заштита како што се начело 
на  претпазливост, одржливост, техничка изводливост и економска остварливост, 
заштита на ресурсите и влијанијата врз животната средина.  

Во интегрираното управување со отпадот согласно начелото на блискост и 
претпазливост  како едни од општите начела на еколошка заштита,  отпадот треба да  
се третира или одлага што е можно поблизу до местото на неговото создавање, 
односно во регионот во кој е произведен за да може да се избегната негативни 
влијаија врз  животната средина. Земјите од регионот и ЕУ на различен начин го 
регулираат интегрираното управување со отпад. Во повеќето земји на ЕУ во 
управувањето со отпадот е прифатен концептот на регионални тела. Овие тела 
најчесто се формираат на ниво на региони и се во надлежност на регионалните 
власти. Областа што ја покриваат регионалните тела може понекогаш да отстапува од 
областа на регионот, заради почитување на начелото на блискот во управувањето со 
отпадот.  

Поаѓаjики од наведеното како и  транспонирањето на ЕУ законодавство за управување 
со отпад во нациналното законодавство,  резултира со потреба од     трансформација 
на постојниот  систем за управување со комунален отпад и воспоставување и 
функционирање на интегрирани мрежи  за управување со комунален отпад. Исто така  
тоа резултира и со  потреба од воведување на  разнообразност на услуги, постројки и 
инсталации за управување со отпад и сразерно на тоа и повисоки трошоци.  
За реализација на овој концепт се покажа дека скоро сите општините немаат доволно 
услови, административни и финансиски капацитети поединачно да пристапат кон 
воспоставување и  изградба на мрежа на капацитети за третман, преработка и 
отстранување  на отпад, а уште помалку да бидат во можност да привлечат 
меѓународно финасирање или финасирање од приватниот сектор . 
Со изменувањето и дополнувањето на законот ќе се воспостават основи за 
воведување на  управување со отпад  на регионално ниво со донесување на 
регионални планови, воспоставување на регионални системи за управување со отпад, 
како и воспоставување на функционални структури како заеднички управувачки тела 
на општините. Меѓуопштинските одбори како заеднички управувачки тела  ќе 
претставуваат врска  помеѓу општините кои ќе ги поддржува функциите  поврзани со 
функционирањето на регионалните системи,   креирањето на меѓуопштинските 
политики, планирање и реализација на регионалните планови за управување со отпад. 
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Со вака поставените надлежности се има за цел , овие тела да преземе најголем дел 
од обврските и задачите поврзани со  функционирањето на регионалните системи и 
реализација на региналните планови.  
Имплеметација на политиките за управување со отпад во име на здружените општини 
на регионално ниво ,  ќе се вршат преку регинални центри раководени од извршен 
директор,  како заеднички служби за стручни административини работи, планирање,  
водење на инвстициони проекти, обезбедување на договорени услуги и капацитети и 
работи од значење за регионалниот ситем и рализацијата на региналните планови, 
како и мониторинг и надзор над обемот и кавалитетот на извршените услуги.  

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Со воедување на ново поглавје  за  управување со отпад на регионално ниво се има 
за цел да се   воспостави моделот на регинален пристап во управувањето со отпадот 
согласно Стратегијата за управување со отпад и  План за управување со отпад на РМ 
како и реалзиацијта на  другите стратешки и плански докумети во оваа област. 
Преложените измени на законот произлегоа и од потребата за усогасување и 
реализација на  општите барања и стандарди на ЕУ во фунционирањето на регинални 
системи за управување со отпад коишто се застапени и се пракса во повеќето земјите 
членки на ЕУ. 

Со воспоставувањето на регинални  системи за управување со отпад преку 
здружување на единиците на локалната самоуправа во зеднички управувачки тела ќе 
се постигни  и поефикано, поекономично и поопсежно  управување  со комуналниот 
отпад , воспоставување и  изградба на мрежа на капацитети за третман, преработка и 
отстранување  на отпад а со тоа и можност да се привлечат странски инвестиции  како  
меѓународни финасирања или финасирања од приватниот сектор. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ  

НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ  ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 
За спроведувањето на предложените измени и дополнувања  потребно е 

обезбедување на финансиски средства, од страна на единиците на локална 

самоуправа кои ќе се здружат во соодветниот регинален систем за управување со 

отпад со воспоставување и функционирање на регинални центри за управување со 

отпад  со постапно вработување на 3 до 7 вработени согласно големината на регионот 

и количините на отпад. Почетните трошоци до воспоставувањето на  регионалните 

центри, по жител  на годишно ниво би изнесувале околу, 24  (за 2013 година),   18  (за 

2014 година )  и  23,  (за 2015година) и истите треба да се обезбедуваат од 

надоместоците кои се плаќаат од домаќинствата и другите создавачи на отпад. 

Придобивките од воспосотавувањето на регионалниот системот значи заштеда на 

ресурси со намалување на количините на отпад за депонирање и искористување на 

отпадот, а со тоа и отварање на нови работни места во постапувањето со отпадот. 

V. ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ СО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

1. Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за   работите од 
областа на животната средина ја пропишува поблиската                                                                                                                                                                                                                                                                 
содржината на регионалниот план за управување со отпад , (член 18-а став (5)). 

2. Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за   работите од 
областа на животната средина пропишува методологијата за пресметување и 
одобрување на цената за собирање, транспортирање и отстранување на отпад .(член 
121 став (9)). 
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3. Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина ја пропишува висината на надоместокот за 
финасиската гаранција или друго соодветно осигурувања за пооделни видови на 
отпад  времетраењето и начинот на нивното користење (125 став (6)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД  

Член 1 

Во Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија” бр. 
68/04, 107/07, 102/08, 143/08) , 124/10 и 51/11) , во членот 6 по точката 49 се додава 
нова точка 50 која гласи: 

„48. Индивидуален собирач на отпад е физичко лице кое во смисла на член 32-а од 
овој закон вршат продажба на неопасен отпад до висина од 20000 МКД на годишно 
ниво и кое не треба да биде регистриран како трговец поединец.  

 

Член 2 

Во членот 17 во ставот (2) зборовите: “од шест години“ се заменуваат со зборовите: “ 
од десет години“ 

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

“ (4) Надлежниот орган од став (3) на овој член, може по потреба на секои  2 години да 
предложи изменување и дополнување на Планот за управување со отпад на 
Република Македонија“. 

Ставот (4) станува став (5). 

Член 3 

Членот 18-а се менува и гласи: 

“Член 18-а 

Регионални планови 

(1) Советот на општината и/или советот на градот Скопје, на предлог на 
меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од член 23-б на овој закон, донесува 
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регионален план за управување со отпад за регионот за управување со отпад  
утврдени со Планот за управување со отпад на Република Македонија. (во 
понатамошниот текст: регинален  план ). 

(2) Со регионалниот план се уредуваат и усогласуваат заедничките цели во 
управувањето со отпадот на општините односно градот Скопје на регоинално ниво, 
согласно Стратегијата за управување со отпад  и Планот за управување со отпад на 
Република Македонија . 

(3) Регионалниот план  се донесува за период  од 10 години . 

(4) Меѓуопштински одбор  за управување со отпад од став (1) на овој член , може по 
потреба на секои 2 години да предложи изменување и дополнување на региналниот 
план . 

(5) Регионалниот план  пред да биде донесен од советите на општините, односно 
советот на Градот Скопје, се доставуваат на одобрување до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина. 

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за   работите 
од областа на животната средина ја пропишува                                                                                                                                                                                                                                                                   
содржината на регионалниот план за управување со отпад. 

(7) Меѓуопштинскиот  одбор за управување со отпад на секои две години од почетокот 
на реализацијата на регионалниот план поднесува извештај за реализација на 
региналниот план до советот на општината односно советот на градот Скопје.“ 

Член 4 

Во членот 22 во став  (1) по зборот „отпад“ се додаваат зборовите: „и Регионалниот 
план за управување со отпад“.   

Во  став (1) во точката 3) по зборот „соработуваат“  се додаваат зборовите: „и/или се 
здружуваат“. 

 

Член 5 

„По главата II “СТРАТЕГИЈА , ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД “  
се додава нова глава II- а која гласи: “ УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИНАЛНО 
НИВО “ и   се додаваат 7 нови членови 23-а, 23-б, 23-в,  23-г , 23-д , 23-ѓ и 23-е кои 
гласат: 

“Член 23-а 

                                                    Управување со отпад на регинално ниво 

(1) За поттикнување и развој  на управување со отпад на регионално ниво согласно 
Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република 
Македонија, секој од советот на општината  и советот на градот Скопје од соодветниот 
регион за управување со отпад  донесува одлука за  склучување на спогодба за 
здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво (во 
понатамошниот текст:  регионално  управување). 

(2) Со спогодбата од став (1) на овој член  особено се уредуваат меѓусебните права и 
обврски на општините и градот Скопје во здружување за воспоставување и 
обезбедувањето  на условите за функционирањето на региналното управување и 
развојот на региналниот систем од став  (3) на овој член, начинот на здружување на 
финасиските, материјалните и други средства за остварување на целите за 
здружувањето, начинот на донесување на одлуките во случаите на неусогласеност 
помеѓу општините односно градот Скопје за пооделни прашања врзани со 
функционирањето на управувањето со отпад на регионално ниво,  како и други 
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прашања од заеднички интерес за организацијата и спроведување на  региналното 
управување. 

(3) Со региналното управување се воспоставува и организира регинален систем за 
управување со отпад (во понатамошниот текст: регионален систем) кој што особено се 
состои од регионална депонија за отпад и/или други објекти и инсталации за 
постапување со отпад. 

(4) По исклучок од став (1) на овој член, советот на општината и советот на градот 
Скопје, може да одлучи  да се здружи кон друг регион за управување со отпад, доколку 
тоа не го попречуваат односно не ја отежуваат постапката на воспоставување и/или 
организирање и функционирање на  регионалниот систем во соодветниот регион за 
управување со отпад, како и по предходно добиена согласност од министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на  
животната средина.  

(5) Општините и градот Скопје коишто се здружиле за воспоставување на управување 
со отпад на регионално ниво се должни да го известат органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина и да ги достават актите за 
воспоставеното здружување, во рок од 30 дена од денот на  здружувањето.  

(6) Во случаите кога општини, односно градот Скопје не се здружат односно не ја 
склучат спогодбата од став (2) на овој член, а со тоа се нарушуваат целите за 
управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување со отпад и Планот за 
управување со отпад на Република Македонија, како и се врши континуирана повреда 
на одредбите од овој закон, тогаш на предлог на органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, Владата на 
Република Македонија донесува одлука со која ќе го определи регионот со општините 
за воспоставување на регионален систем, како и рокот во кои општините треба да ја 
спроведат одлуката зараду здружување во регионален систем.“  

 

“Член 23-б 

Меѓуопштински одбор за  управување со отпад 

(1) За  спроведување на региналното управување, спроведување на региналниот план 
од член 18-а  на овој закон, и  спогодбата од  член 23-а став (1) на овој закон,  се 
формира  Меѓуопштински одбор за управување со отпад (во понатамошниот текст: 
одбор). 

(2) Одборот се формира за секој  регион за управување со отпад.  

(3) Конститувната седница на одборот ја свикува градоначалникот на единицата на 
локалната самоуправа со најголем број на жители во регионот за управување со 
отпад. 

(4) Членови на одборот се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа 
и/или градоначалникот на градот Скопје кои ја склучиле спогодбата од член 23-а став 
(1) на овој закон, или други лица овластени од советот на општините и советот на 
градот Скопје.  

(5) Со одборот преседава преседавач кој се избира од редот на членовите на одборот, 
за период од две години, кој период не може да го надминува мандатот како 
градоначалник. 

(6) Одборот одлучува на седници за чие одржување е потребно присуство од најмалку 
половина од членовите на одборот. 

(7) Одлуките на одборот се донесуваат со двотретинско мнозинство од присутните 
членови на седницата. 
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(8) За сите прашања кои се однесуваат на одборт, а  не се уредени со овој закон, 
односно со спогодбата од член 23-а став (1) на овој закон ќе се уредат со Статут на 
одборот кој се усвојува со двотретинско мнозинство од сите општини и/или градот 
Скопје потписнички  на спогодбата. “ 

 

“Член 23-в 

Надлежности на одборот 

Одборот  ги врши следниве работи: 

1) го утврдува  нацртот  на  регионалниот план за управување со отпад; 

2) ги следи, оценува и координира активностите за спроведувањето на 
регионалниот план;  

3) ги одобрува  предлог- проектите за  реализација на регионалниот план,  како  и 
други проекти од интерес за развој на регионалниот систем; 

4) предлага на советот на општините и/или советот на градот Скопје донесување на 
одлуки за  прашања кои се поврзани со дејностите и услугите за постапување со 
отпадот  кои се во нивна надлежност согласно овој закон, Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство, јавни набавки, како и други прашања поврзани за 
развој на регионалното управување и други прашања од нивна надлежност; 

5) ја утврдува структурата на инсталациите и објектите за постапување со отпад, 
како и структурата за развојот на регионалниот систем; 

6) предлага на советот на општините и/или советот на градот Скопје 
воспоставување на  методологија за единица цена за извршените услуги  и други 
надоместоци во рамките на регионалниот систем;  

7) одобрува предлози за прашања  поврзани за управување со отпад   во рамките 
на региониот систем; 

8) го одобрува  нацрт- годишен извештај за реализацијата на регионалниот  план;  

9) го усвојува   буџетот на региналниот центар за управување со отпад; 

10) го усвојува годишниот извештај за работа на регионалниот центар  за 
управување со отпад; 

11) ја усвојува годишната програма за работа на регионалниот центар  за 
управување со отпад; 

12) ги координира активностите за спроведува  на  инвестициони  проекти за 
поттикнување и развој на регионално управување со комунален и друг вид на 
неопасен отпад, финасирани од фондовите на Европската Унија, други 
меѓународни извор, како и од Буџетот на Република Македонија; 

13) врши избор на  оператор на региналниот систем ; 

14) ги одобрува предлог - договорите за давање на услугите и обезбедување на 
капацитети за  постапување со комунален и друг вид на неопасен отпад во 
рамките на регионалниот систем ; 

15) врши избор на директор на региналниот центар; 

16) иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот систем за кои е 
неопходно координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од 
приватниот и граѓанскиот сектор;  

17) обезбедува координација на активностите на единиците на локалната 
самоуправа, државни агенции и институции, здруженија на граѓани во рамките на 
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соодветниот регионален систем и 

18) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот 
регионален систем,  кои ќе му ги делегира Советот на општината и/или Советот 
на градот Скопје  согласно закон.“ 

 

“Член 23-г 

Начин на работа на одборот  

(1) Начинот на работа на  одборот  се уредува со деловник. 

(2) Стручно администеративини работи –планирање, водење на инвстициони проекти 
и работи од заначење за регионалното управување, реализацијата на региналниот 
план и развој на региоланлниот систем, мониторинг над обемот и кавалитетот на 
извршените услуги и други работи од значење за развојот на региналното управување 
ги врши Регионалниот центар за управување со отпад.“ 

 

“Член 23-д 

Регионален центар  за управување со отпад 

(1) Региналниот  центар за управување со отпад (во понатамошниот текс: регинален 
центар)  го основаат единиците на локалната самоуправа од соодветниот регион за 
управување со отпад кои ја  склучиле спогодбата од член 23-а став (1) на овој закон,  
согласно закон. 

(2) Реагиналниот центар се основа за секој регион за управување со отпад. 

(3) Со актот за основање на регинален центар се уредува неговата организација, 
работата и начин на финансирање. 

(4) Региналниот  центар има својство на правно лице. 

(5) Седиштето на региналниот центар е во единицита на локалната самоуправа со 
најголем број на жители во соодветниот регион за управување со отпад,  доколку со 
актот за основање од став  (3) на овој член не се договорат поинаку“. 

                                                             “Член 23-ѓ 

(1)  Регионалниот центар има директор кој се избира по пат на јавен конкурс. 

(2) Директор на регионалниот центар го избира одборот  за период од четири години.“ 

 

“Член 23-е 

(1) Региналниот центар ги врши следниве работи: 

1) го  изготвува регионалниот план; 

2) ги следи, оценува и координира активностите за спроведувањето на 
регионалниот план, како и подготвува и предлага  проекти за  реализација на 
регионалниот план; 

3) спроведува и управува со проекти и презема други активностите поврзани со 
спроведувањето на регионалниот план; 

4) предлага и спроведува активностите и проекти за реализација на региналниот 
план  како и други проекти од интерес за развој  на региналниот систем; 

5) обезбедува договорни услугите и капацитети за постапување со  комунален  и 
друг вид на неопасен отпад во рамките на регионалниот систем ; 
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6) подготвува и спроведува постапки за избор на оператор на регионалниот ситем 
и предлагаат избор на опрератор на региналниот систем; 

7) спроведува  и управува со инвестициони  проекти за поттикнување и развој на 
регионално управување со комунален и друг вид на неопасен отпад , 
финасирани од фондовите на Европската Унија, други меѓународни извор, како 
и од Буџетот на Република Македонија; 

8) врши мониторинг над обемот и квалитетот на извршените услуги во рамките на 
региналниот систем;  

9) подготвува  извештај за реализацијата на регионалниот  план; 

10) подготвува  годишен извештај за работа на регионалниот центар; 

11) подготвува  годишна програма  за работа на регионалниот центар; 

12) по потреба може да ги координира активностите поврзани со примена на 
Програмите за управување со отпад од член 19 став (1) точка 2) и член 22 став 
(2) на овој закон; 

13) обезбедува стручна и техничка помош на единиците на локалната самоуправа 
од соодветниот регион за управување со отпад , при подготовка на програми и 
проекти за управување со отпад;  

14) води база на податоци за управување со отпад на регионално ниво и 
обезбедува  информации до заинтересираните страни за прашања поврзани со 
регионалниот систем како и други активности на комуникација со јавноста; 

15) подготвува предлог  одлуки за прашања кои се поврзани со дејностите и 
услугите на постапување со отпадот од член 23-в точка 4) на овој закон, како и 
други прашања за развој на региналното управување и  

16) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот 
регионален систем кои ќе му ги довери одборот.“ 

(2) Во случаите кога Регионалниот центар не ги исполнува целите од регионалниот 
план за управување со отпад од член 18-а на овој закон, а со тоа се нарушуваат 
целите за управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување со отпад  и 
Планот за управување со отпад на Република Македонија, тогаш органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од  областа на животната 
средина, донесува решение за ставање под привремана принудна управа  (секвестер). 

(3) Решението од став (4) на овој член  особено содржи: 

1) причините заради кои Регионалниот центар се става под привремана принудна 
управа; 

2)  лицето кое ја врши привремана принудна управа; 

3) рокот во кој се врши привремената принудна управа и  

4) условите на привремената принудна управа и начинот на работата.  

(4) Против решението од ставот (4) на овој член Регионалниот центар, во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението од ставот (4) на овој закон, има право на 
жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. Жалбата не го одложува извршувањето на одлуката. 

(5) По истекот на рокот определен со ставот (5) точка 3 од овој член, органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина 
донесува решение со коешто го престанува решението од ставот (1) на овој член. “ 



 10 

Член 6 

Во членот 32 ставот (2) се менува и гласи: 

“(2) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член за да можат да ја вршат 
дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад мора: 

-  да ги  исполнуват минимално-техничките услови во поглед на потребната 
инсталација и опрема за  складирање, третман и/или преработка на отпад и негово 
идентификување, како и  систем за следење и  видео надзор на отпадот; 

- локацијата  на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на 
отпад да се наоѓа надвор од населени места, односно истата да е предвидена соглано 
планската и урбанистичката документација на општините, општините во градот Скопје 
и/или градот Скопје и  

- да  поседуваат соодветна потврда издадена од општините, општините во градот 
Скопје и/или градот Скопје за исполнетост на условот од алинеа два на овој став. 

По ставот (9) се додаваат два  нови става (10) и (11) кои гласат: 

“(10) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да постават 
видео надзор на местото на прием на отпад, како и на други места на локацијата или 
обjектите преку кои ќе се забележува приемот, ракувањето и чувањето и испорака на 
отпадот. 

(11) Податоците од видео надзорот од ставот (10) на овој член, правните и физичките 
лица се должни да ги чуваат најмалку пет години“. 

Ставот (10) станува став (12). 

 

Член 7 

Во членот 32-а во ставот (1) зборовите:“шест месеци“ се замнуваат со зборовите:“пет 
години“. 

Во ставот (6) по зборовиите: “од кои примиле“ се додаваат зборовите:“ и откупиле“ 

 

Член 8 

Во членот 32-б  во ставот (1) по зборовите: „животната средина„ се додаваат 
зборовите: „на предлог на државниот инспектор за животна средина“  

Во став (1) во алинеата еден зборовите: „повеќе од трипати“ се заменува со заборот:  
“двапати„ и зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.   

 

Член 9 

Членот 32-в се менува и гласи: 

„Член 32-в 

Одземање на дозовола за трговија со неопасен отпад 
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(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, на предлог на државен инспектор за животна средина, донесува решение за 
одземање на дозвола за трговија со неопасен отпад доколку правните и физичките 
лица двапати во период од една година ги прекршиле условите за вршење на дејноста 
трговија со неопасен отпад. 

(2) Кога ќе се утврди дека правните и физичките лица вршат тровија со производи и 
материјали што се во општа употреба од член 32-а став (12) на овој закон,  органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина на предлог 
на државниот инспектор за животна средина донесува решение за одземање на 
дозволата за трговија со неопасен отпад.   

 (3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овoј член може да се поднесе жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен 
однос во втор степен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.“ 

 

Член  10 

Во членот 39 во ставот (9) бројот (6) се заменува со бројот  (8). 

Во ставот (10) бројот (7) се заменува со бројот  (9). 

 

Член  11 

Во членот 40 во ставот (1) зборовите: „со одобрение од сопственкот или корисникот на 
имотот“ се бришат. 

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

„(4) По исклучок од став (2) на овој член, доколку постојат сознанија дека на имот што 
е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се во општа 
употреба од член 32-а став (12) на овој закон и/или се врши нелегална трговија со 
отпад, овалстениот инспектор за животна средина и државниот инспектор за животна 
средина имаат право да вршат инспекциски надзор во имот што е во приватна 
сопственост.“ 

Член 12 

Во членот 46 во ставот (1) зборовите: „собирање на отпадот“ се заменуваат со 
зборовите: „собирање на комуналниот отпад“.  

 

Во ставот  (4) се менува и гласи:  

„(4) Собирањето, транспортирањето и/или третман на комуналниот и на другите видо-
ви неопасен отпад, градоначалникот на општините и градот Скопје  можe да му го до-
верат на правни и физички лица, за што склучуваат договор за концесија за јавна 
услуга.  

Ставот (6) се менува и гласи: „Постапката за доделување на концесија за јавна услуга  
од став (4) на овој член се спроведува по пат на јавен повик организаран и спроведен 
согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство“. 

Во ставот (11) зборовите „Закон за концесии“ се замануваат со зборовите „Закон за 
концесии и јавно приватно партнерство.“ 
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Член 13 

Во член 80 во ставот (12)  зборовите: „Закон за концесии  и други видови на јавно 
приватно партнерство„ се заменуваат со заборовите „Закон за концесии и јавно 
приватно партнерство“. 

                                                                                    Член 14 

Во членот 82  во ставот (2) зборовите: „договор за концесија се заменуваат со 
зборовите„договор за концесија за јавна услуга“. 

Ставот (3) се менува и гласи: „Оператор на депонија за опасен отпад е јавно 
претпријатие основано од Владата на Република Македонија или правно лице со кое 
се има склучено договор за концесја за јавна услуга согласно Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство“.  

 

Член 15 

Во членот 83 став (1) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен 
интерес и во концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договор за концесија 
за јавна услуга“. 

Во ставот (2) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и 
концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договор за концесија за јавна 
услуга“ . 

Во ставот (3) зборовите „договорот за извршување на работите од јавен интерес и  
концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите „договор за концесија за јавна 
услуга„ . 

Член 16 

По членот 106 се додава нов чле 106-а кој гласи: 

“Член 106-а 

Известување за отпочнат  извоз на отпад 

(1) Правното или физичкото лице кое врши  извоз на отпад е должно намлаку два  
работни дена, писмено, или по електронски пат или по факс да го извести Државниот 
инспекторат за животна средина и да достави транспортнен формулар за превоз на 
отпад, како и да го извести за часот, денот, месецот, и местото односно локацијата на 
која ќе отпочне да врши утовар на отпадот наменет за извоз, бројот на дозволата за  
извозот на отпадот, како и податоци за граничниот  премин на територијата на 
Република Македонија и царинската испостава  преку кој ќе се изврши извозот.  

(2) Државниот инспекторат за животна средина има право да присуствува на утоварат 
на отпадот согласно известувањето од став (1) на овој член. 

(3) Државниот инспекторат за животна средина податоците од став (1) на овој член во 
рок од еден работен ден од денот на приемот на известувањето од став (1) на овој 
член, по електронски пат или по факс ги доставува до соодветната царинска 
испостава врз основа на што се одобрува извозот“. 

 

Член 17 

Во член 121 по став (8) се додава  нов став  (9) коj гласи: 

“(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за   работите 
од областа на животната средина пропишува методологијата за пресметување и 
одобрување на цената за собирање, транспортирање и отстранување на отпад .“ 
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Член 18 

Членот 123 се менува и гласи: 

„Член 123 

Надоместок за управување со отпад на општините и градот Скопје 

(1) Со одлука на советот на општините и на Градот Скопје може да се определи 
надоместок за управување со отпадот за извршена услуга за собирање и за 
транспортирање на комуналниот отпад. 

(2) По исклучок на став (1) на овој член со одлука на советот на општините во Градот 
Скопје, само во случаите кога давателот на услугата е друго правно или физичко лице 
различно од она определено од Градот Скопје, може да се определи надоместок за 
управување со отпадот во висина од 1% до 2 % од цената за извршена услуга за 
собирање и за транспортирање на комуналниот отпад. 

(3) Надоместокот од ставот (1) и став (2) на овој член се наплатува при наплатата на 
цената за извршената услуга од членот 121 на овој закон и се прикажува одвоено во 
сметката за извршена услуга. 

(4) Надоместокот од ставот (1) и став (2) на овој член се уплатува на буџетот на 
општините на Градот Скопје и/или општините во Градот Скопје и се користи за 
финансирање на реализирање на целите за управување со отпад утврдени во 
плановите за управување со отпад на општините и Градот Скопје, Регионалните 
планови за управување со отпад, како и заради финансирање на Регионалните центри 
за управување со отпад.“  

 

Член 19 

Членот 125 се менува и гласи: 

„(1) Правните и физичките лица кои управуваат со отпадот се должни да обезбедат 
финансиска гаранција или друго соодветно осигурување, коешто е доволно за 
покривање на трошоците во врска со управувањето со отпадот, трошоците за 
отстранување на штетните последици и оправданите ризици настанати при 
управувањето со отпадот, при складирање и трговија со отпад, како и при нелегален 
транспорт на отпадот и нелегална трговија со производи и материјали што се во 
општа употреба. 

(2) Правните и физичките лица за добивање на дозвола за увоз, извоз и транзит на 
отпад, дозвола за складирање третман и/или преработка на отпад и/или за добивање 
на дозвола за трговија со неопсен отпад се должни да приложат финансиска гаранција 
или друго соодветно осигурување. 

(3) Осигурувањето се обезбедува со договоро за осигурување случен согласно закон 
за осигурување на отпадот во случаите од став (1) на овој член, како и за 
одговорноста за штетата направена врз трето лице и одговорноста за штетата 
направена од трето лице.  

(4) Финансиските гаранции или друго соодветно осигурување се издава во корист на 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
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животната средина и се реализира врз основа на решение со кое е утврдено дека 
настанале случаите од став (1) на овој член. 

 (5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина ја пропишува висината на надоместокот за 
финасиската гаранција или друго соодветно осигурувања за пооделни видови на 
отпад, времетраењето како и начинот на нивното користење. 

 

 

Член 20 

 

Во член 127 во став (1) точката 6) се менува и гласи: „да утврди дали се поседува 
дозволи за складирање, третман и преработка на отпадот согласно член 32 од овој 
закон, дали локацијата се наоѓа на местата определени со член 32 став (2) алинеја 2 и 
дали дејноста ја вршат во согласност со дозволата;“ 

По точката 6) се додава нова точка 7) која гласи: 

„7) да утврди дали правните и физичките лица имаат поставено видео надзор на 
местот на приемот на отпадот согласно член 32 став (10) од овој закон и дали 
податоците од видео надзорот се чуваат согласно член 32 став (11) на овој закон; 
(член 32 став (10 и (11)) “. 

Точките 7), 8), 9), 10), 11) и 12), стануваат точки 8), 9), 10), 11), 12) и 13) 

Точката 13)која станува точка 14), се менува и гласи:  

„14)  да утврди дали се постапува согласно  со  член 39 овој закон;“ 

Во точката 14) која станува точка 15) заборот: „водат“ се заменува со зборот: „чуваат“ 
и бројот (10) се заменува со бројот (11). 

Во  точката 15) која станува точка 16) бројот (10) се заменува со бројот (11) и по тоа се 
додава нова точка 17) која гласи:  

„17) да врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост 
се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од член 32-а став (12) на 
овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад; (член 40 став (4))“. 

Точките 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29) и 30) стануваат 
точки 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 32). 

Точката  31) се брише. 

Точките 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47) и 48) 
стануваат точки 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48) и 
49). 

По точката 49) која станува точка 50) се додава нова точка 51) која гласи:  

„51) да врши увид и контрола и да утврди дали правното и физичкото лице кои вршиле  
извоз на отпад го известиле државниот инспекторат за животна средина согласно 
одредбите од член 106-а на овој закон“. 

Точките 50), 51) и 52) стануваат точки 52), 53) и 54). 

По ставот (2) се додаваат два нова став (3) и (4) кои гласат: 

„(3) Во случаите од ставот (1) точка 15 покрај државниот инспектор за животна 
средина право и обврска за да врши увид има и работник на органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи и доколку се утврди  
дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се 
во општа употреба од член 32-а став (12) на овој закон и/или се врши нелегална 
трговија со  ќе им ги одземе предметите и материјалите што се во општа употреба 
и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија со отпад.  
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(4) Работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
внатрешни работи има право и обврска да застане возило кое врши транспорт на 
отпад и да изврши увид на тоа дали возилото е соодветно означено согласно член 45 
од овој закон, како и дали поседува транпортни формулари за отпад од член 39 на 
овој закон.“ 

 

Член 21 

Во членот 128  став (1) во точка 4) по зборот: „скалдирањето“ сврзникот “и“ се 
заменува со запирка,  а по заборот: “отпадот“ се додаваат  зборовите: “ и трговија со 
неопaсен отпад“. 

Во точка 5) по зборот „складирање“ се брише сврзникот “и“ се заменува со запирка, а 
по заборот   „отпадот “ се додаваат  зборовите “ и трговија со неопaсен отпад“. 

По точката 5) се додаваат две нова точки 6) и 7) кои гласат: 

„6) ќе ја забрани работата на правното и физичко лице доколку утврди дека локацијата 
на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад не ги 
исполнува условите согласно член 32 став (2) алинеја 2;  

„7) ќе ја забрани работата на правното и физичко лице, доколку немат поставено 
видео надзор согласно член 32 став (10) и доколку податоците од видео надзорот не 
се чуваат согласно член 32 став (11) на овој закон, во траење од 90 дена во кој рок 
треба да ги отстранат причините за настанатата состојба; (член 32 став (10 и (11)) “. 

Точките 6), 7), 8), 9), стануваат точки  8), 9), 10) и 11). 

Точката 10) која стануваа точка 12) се менува и гласи:  

“ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку не  
постапиле  согласно  со  член 39 на овој закон во траење од 30 дена во кој рок треба 
да ги отстранат причините за настанатата состојба“ . 

По точката 11) која стануваа 13) се додава нова точка 14) која гласи: 

„14) ќе им ги одземе произвидите и материјалите што се во општа употреба доколку 
при увид и контрола се утврдуваа дека на имот што е во приватна сопственост се 
чуваат производи и материјали што се во општа употреба од член 32-а став (12) на 
овој закон и/или и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија 
со отпад; (член 40 став (4))“. 

Точките 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) стануваат точки 15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21). 

По  точката 19) која станува точка 22 се додава нова точка 23) која гласи:  

“23) ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку 
вршиле  извоз на отпад и не го известиле државниот инспекторат за животна средина 
согласно одредбите од член 106-а на овој закон, во траење од 30 дена.“ 

Ставот (7) се менува и гласи: 

„Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и 
материјали што се во општа употреба, како и на прозиводи и материјали со кои се 
врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното и физиачки лица од кого се 
одземени.“  

 

 

Член 22 

Во член 129 став (1)   точката 9) се менува и гласи:  

„ да утврди дали се постапува согласно  со  член 39 став (9) на овој закон“. 

Во точката 10) бројот (10) се заменува со бројот (11). 

По точката 11) се додава нова точка 12) која гласи: 

„12) да врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост 
се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од член 32-а став (12) на 
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овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад; (член 40 став (4))“.  

Точките 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) стануваат точки 14), 15), 16), 17), 18), 19), 
20) и 21). 

 

Член 23 

Во членот 130 став (1) точката 8) се манува и гласи: 

„ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку за кому-
налниот отпад, комерцијалниот отпад и другите видови неопасен отпад не се постапу-
ва согласно со членот 39 став (9) на овој закон, во траење од 30 дена во кој рок треба 
да ги отстранат причините за настанатата состојба;“. 

По точката 8) се додава нова точка 9) која гласи: 

„14) ќе им ги одземе предметите што се во општа употреба доколку при увид и 
контрола се утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и 
материјали што се во општа употреба од член 32-а став (12) на овој закон и/или се 
врши нелегална трговија со отпад; (член 40 став (4))“. 

Точките 9), 10) и 11) стануваат точки 10), 11) и 12). 

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи: 

„(8) Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и 
материјали што се во општа употреба, како и на прозиводи и материјали со кои се 
врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното и физиачки лица од кого се 
одземени.“  

 

 

 

Член 24 

Во членот 131 во став 1) точката 6) се брише. 

 

Член 25 

Во членот 138-б по ставот (2) се додаваат четири нови ставови (3), (4), (5) и (6) кои 
гласат: 

„(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, судот на сторителите на 
кривичното дело ќе им изрече забрана за вршење на дејност од која произлегува 
сторувањето на кривичното дело во траење од најмалку една година до најмногу пет 
години. 

(4) Надлежниот суд во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член на сторителите на 
кривичното дело ќе им изрече и споредни казни како што е забрана за издавање на 
нова дозвола за истиот субјект, како и во случај на затварање на фирмата која го 
извршил дејствието од која настанал кривичното дело физичкото лице сопственик на 
затворената фирма да не смее да отвори фирма со иста дејност во период од 3 
години од денот кога пресудата ќе стане правосилна. 

 (5) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член непосредната и посредната имотна 
корист прибавена со кривичното дело ќе биде конфискувано согласно одредбите на 
Кривичниот законик. 

(6) Во случаите од став (5) на овој закон, со конфискуваниот имот ќе се постапуваа 
согласно одредбите на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и 
одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.“ 
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Член 26 

„По член 138-в се додава нов член 138-г кој гласи: 

„Член 138-г 

Тој што при вршење на трговија со неопасен отпад исплатата за 
продадениот/купуваниот отпад не ја врши исклучиво преку трансакциска сметка, ќе се 
казни со казна затвор од една до две години. “ 

 

 

Член 27 

Во членот 139 став (1) во точка 6) зборовите „став (9)“ се заменуваат со зборовите 
„став  (8)“. 

Во ставот (1) по точката 23) се додава нова точка 24) која гласи: 

„24) при извоз на отпад не го известил државниот инспекторат за животна средина 
согласно одредбите од член 106-а на овој закон.“  

Во ставот (2) зборовите „ и 23 на овој член “ се заменуваат со зборовите „23 и 24 на 
овој член“. 

Во ставот (3) точката 2) се менува и гласи: „врши складирање, третман и преработка 
на отпадот без дозвола како и не ги исполнуваат условите од член 32 став (2) алинеја 
2 и 3 од овој закон, (член 32 став (2)).“ 

По точката 2) се додаваат две нови точка 3) и 4) кои гласаат:  

„ 3) нема поставено видео надзор согласно член 32 став (10) и податоците од видео 
надзорот не се чуваат согласно член 32 став (11) на овој закон; (член 32 став (10) и 
(11)) “. 

4) врши трговија со неопасен отпад без дозвола“ (член 32-а); 

Точките 3), 4), 5), 6) и 7), стануваат точки 5), 6), 7), 8) и 9) 

Точката 8) која станува точка 10) се менува и гласи: 

„10) не постапува согласно членовите 39 и 60 на овој закон;“. 

Точките 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22),  стануваат точки 
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22),  23) и 24). 

Точката 23   се брише.  

Точките: 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33) и 34) стануваат точки 25), 26), 27), 
28), 29), 30), 31), 32), 33), 34) и 35). 

Во ставот (4) броевите „ точки 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32“ се 
заменуваат со зборовите „точки 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 30, 32 и 33“. 

Во ставот (8) зборовите „точки 9 и 25“  се заменуваат со зборовите „точки 11 и 26“. 

 
 

Член 28 

Во членот 140 од овој закон во став (1) точката 2) се менува и гласи: 

„врши собирање и транпортирање на комнуален и/или друг неопасен отпад спротивно 
на одредбите од член 45 на овој закон, како и врши транспорт на комунален и/или 
неопасен отпад во неозначени возила (член 45) 

Точката 3) се менува и гласи: 
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„врши собирање и транспортирање на комунален и/или друг неопасен отпад без 
поседување на дозвола (член 45) 

 

Член 29 

Во членот 140 во ставот (1) точките 7) и 10) се бришат. 

  

Член 30 

Во членот 141 во ставот (1) точките 6) и7) се бришат. 

 

Член 31 

Во членот 142 во ставот (1) точките 4) и 5) се бришат. 

 

 

Член 32 

 

Прописите од член 18-а став (6) член 121 став (9) и член 125 став (6)  на овој закон  ќе 
се донесе во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон. 

 

ПРЕОДНИ  ОДРЕДБИ 

Член 33 

(1) Општините и градот Скопје се должни да се здружат и да склучат спогодба за  
здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво до 31 
декември 2012 година . 

(2) Општините и градот Скопје се должни Меѓуопштинскиот одбор за управување со 
отпад да го формираат најдоцна во рок од шест месеци од денот кога ја склучиле 
спободбата за здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално 
нив.  

(3) Општините и градот Скопје се должни да основаат Регионален центар за 
управување со отпад во рок од девет месеци од денот кога ја склучиле спободбата за 
здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално нив 

 

Член 34 

Правните и физички лица кои вршат дејност на складирање, третман и/или преработка 
на отпад, како и трговија со неопасен отпад се должни да се усогласата со одредбите 
од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото донесување.  

   

Член 35 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија” 

 
 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ  

 
I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 
Со измените и дополнувањето на Законот за управување со отпад  се воспоставуваат 
законски основи за воспоставување и функционирање на регионалното управување со 
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отад на ниво на регионите за управување со отпад утврдени со нациналниот Планот 
за управување со отпад на Република Македонија. 
Со членот 1 на овој закон попрецизно се дефинира поимот индивидуален собирач на 
отпад како физичко лице кое продава и/или  собира отпад од физичките лица кои 
вршат продажа во поголема вредност од 20000 денари и кои треба да бидат 
регистрирани. Со ваквата дефиниција се има за цел да се воведе попрецизна 
евиденција а со тоа и контрола на физичките лица кои вршат ваква дејност. 
Со членот 2 се зголемува рокот за донесување и примена на националниот план за 
управување со отпад од 6 години на 10 години, поради фактот што досегашниот 
плански рок е краток во корелација со поголем број на обврски  кои произлегуваат од 
законодавството за управување со отпад чија имплементација има одложена примена 
за некои и до 2020 година. Со членот 3 се редефинира и допрецизира содржината и 
постапката за донесување на региналните планови, како и се воведува обврската на 
општините планирањето и управувањето со комуналниот отпад да го вршат во 
согласност со регионалните планови(член 4) 
Со цел целосно да се воспостави и да се регулирааат условите за функционирање на 
региналното управување со отпад во законот се воведува нова глава за регионално 
управување со отпад . Со член член 23-а се дефинира формата на здружување и 
структурата на регионалното управување и воспоставување на регинален систем која 
како минимун треба да опфаќа регинална депонија  за комунален отпад односно 
неопасен отпад и/или одередени капацитет  и инсталации за управување со отпад  кои 
ќе бидат утврдени со региналните планови , зависно од потребите и карактеристиките 
на регионите  за управување со отпад.  
Со ова законско решение даден е и простор во кој советите на општините  да можат 
да се приклучат и кон друг регион за управување со отпад доколку таквото 
приклучување не заначи и  пречка во функционирањето и организацијата на 
регионалниот систем за управување со отпад во соодветниот регион. 
 Со членот 23- б, се воспоставува и дефинира структурата на меѓуопштинските  одбор 
како заедничко управувачко тело со делегирани надлежности од советите на 
опшините, којшто ќе ги координира политиките на управување со отпад во име на 
здружените општини  на регионално ниво.  (член 23-в). 
 Стручно административните работи за региналниот одбор ќе ги врши регинален  
центар  (23-г). Со региналниот центар  ќе раководи директор кој ќе биде одговорен  за 
спроведување на региналниот план и политиките утврдени од одборот на 
гадоначаниците на регинално  ниво (член 23-д, 23-ѓ, 23-е). 
Со член 6  се редифинираат минималните технички услови за вршење на дејноста за 
постапување со отпад и со член 7, 8, 9 и 10   се вриш дополнување  на основот за 
одемање на дозволата со цел да се намалат честите повредите на овој закон и во тој 
случај да се забрза и олесни постапката за одземање на дозволата при вршење на 
инспекциски надзор.  
Исто така, со предложените измени со членовите 11,12,13, и 14  се врши и 
усогласување со Законот за концесии и јавно приватно партнерство. Со членот 15 се 
воведува нов член 106-а кој има за цел да се засили инспекцискиот надзор над 
трговијата со отпад особено во случите на извоз се цел да се минимизира илегалната 
трговија со отпадот. Со членот 16 се воспоставува законски основ за пропишување на 
упатство за методологија за формирање на цени за интегрирано управување со отпад. 
Со членовите се редифинираат случаите и условите во кои општините можат да 
воведат надоместок како и целите за кој истиот може да се користи. 
Со измени на членот 125 се прошируваат случаите кога е потребно да се обезбедат 
соодветни финансиски гаранции или соодветно осигурување со  цел да се обезбедат 
средства за отстранување на последиците и оправданите  ризици кои можат да 
настапат при управување со отпадот(член 18),  
Исто така со членовите 19-23 и 26  се допрецизираат и прошируваат одредени 
одредби за инспекциски надзор од законот во врска со преложените измени на овој 
закон како и се воведуваат построги санкции.(член 24 и 25)се воеду 
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Исто така со преодните одредби се утврдуваат роковите за воспоставување на 
региналните структури за управување со отпад 
 
  

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ 

Предложените решенија со овој Предлог закон, меѓусебно се поврзани и се 
надополнуваат во сферата на управувањето со отпадот. 

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 

Со донесување и влегување во сила на законот ќе се обезбеди поуспешна и 
поефикасна примена на одредени одредби од законот, преку усогласување со 
одредбите на Законот за концесии и јавно приватно партнерсто и реализација на 
одредени  мерки и активности за регионално управување со отпад согласно  
Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република 
Македонија како и ќе се  засили инспекцискиот надзор над нелегалната трговија со 
отпад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕНОВИ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ МЕНУВААТ 

Член 6 



 21 

Дефиниции 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:  
1. Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад од 
членот 25 на овој закон што создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да 
ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли;  
2. Опасен отпад е отпадот што по својот состав или концентрации на опасни 
супстанции може да предизвика опасност по животната средина, животот и здравјето 
на луѓето и коишто имаат едно или повеќе опасни својства, како што се: 
експлозивност, реактивност (оксиданси), запаливост, надразливост, токсичност, 
инфективност, канцерогеност, мутагеност, токсичност за репродукција, екотоксичност 
и својства на испуштање отровни гасови при контакт со вода, воздух или киселина, 
утврдени во согласност со овој закон или друг пропис, а притоа во Листата на 
видовите отпад е наведен и посебно обележан како опасен отпад, вклучувајќи го и 
секој отпад што е измешан со опасен отпад;  
3. Неопасен отпад е отпадот што не ги поседува карактеристиките на опасен отпад;  
4. Инертен отпад е отпадот што е отпорен и не подлежи на никакви значителни 
физички, хемиски или биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не 
реагира на друг физички или хемиски начин, не се биоразградува, а отпадот и 
неговиот исцедок не влијаат на друга материја со којашто доаѓаат во допир, на начин 
на кој може да ја загрозат животната средина, животот и здравјето на луѓето при што 
вкупното количество и содржина на загадувачките супстанции во отпадот и 
екотоксичноста на процедокот мора да биде незначителен за да не го загрозува 
квалитетот на површинските и/или подземни води;  
5. Комунален отпад е отпад што се создава од физички лица од домаќинствата (отпад 
од домаќинства) и комерцијалниот отпад. Отпадот од домаќинствата е отпадот кој 
секојдневно се собира од домаќинствата, како и посебно собраниот опасен отпад од 
домаќинствата, кабаст отпад, градинарски отпад и слично;  
6. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при 
вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и 
слични дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на 
отпадот од домаќинствата;  
7. Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените 
процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, 
составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;  
8. Биоразградлив отпад е секој отпад што може да биде разграден со анаеробни (без 
присуство на кислород) или аеробни (со присуство на кислород) процеси на разградба 
како што е отпадот од храна или градинарски отпад, како и хартија и картони;  
9. Отпадни масла се минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во 
полутечна состојба, кои станале непогодни за употребата за којашто првично биле 
наменети, а особено употребените масла за моторите со внатрешно согорување, 
маслата за менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла 
вклучувајќи ги и масните остатоци од резервоарите, мешавини од вода и на масла и 
емулзии;  
10. Полихлорирани бифенили се полихлорирани бифенили (во натамошниот текст: 
ПХБ), полихлорирани терфенили (во натамошниот текст: ПХТ), монометил-
тетрахлородифенил метан, монометил-дихлоро-дифенил метан, монометил-дибромо-
дифенил метан, како и секоја смеса којашто содржи некоја од гореспоменатите 
супстанции, во вкупно количество од над 0,005 масени проценти;  
11. Опрема која содржи ПХБ е опрема којашто содржи или содржела ПХБ, на пример, 
трансформатори, кондензатори, контејнери и други садови коишто содржат остатоци 
од ПХБ, како и друга опрема што содржи или содржела ПХБ и што не била 
деконтаминирана (во натамошниот текст: опрема);  
12. Искористени ПХБ се сите ПХБ коишто создавачот или поседувачот ги исфрла, има 
намера да ги исфрли или од него се бара да ги исфрли;  
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13. Вон сила 2 ;  
14. Вон сила ;  
15. Отпадна електрична или електронска опрема е секоја електрична или електронска 
опрема која сопственикот и/или поседувачот ја исфрла, има намера да ја исфрли или 
од него се бара да ја исфрли, вклучувајќи ги и сите делови и компоненти кои се 
составен дел на опремата во моментот на отфрлањето;  
16. Пакување се сите производи направени од каков било материјал што се користат 
за складирање, заштита, ракување, испорачување и за презентација на стоките, од 
производителот до корисникот или до потрошувачот, без оглед на тоа дали стоките се 
суровини или преработки. Пакувањата можат да бидат поединачни (продажни или 
примарни пакувања), збирни или (групни или секундарни пакувања), или транспортни 
(терцијални пакувања).;  
17. Отпад од пакување е секое пакување или материјал за пакување што создавачот 
или поседувачот ги исфрла, има намера да ги исфрли или од него се бара да ги 
исфрли, освен остатоците од производството;  
18. Искористени возила се возилата чијашто употребна функција престанала и кои 
сопственикот ги отфрлил, има намера да ги отфрли или од него се бара да ги отфрли;  
19. Медицински отпад е отпадот што се создава во медицинските и во здравствените 
институции (стационари, болници, поликлиники и амбуланти, забни ординации, 
ветеринарни друштва и слично), кој настанува како производ на употребени средства 
и материјали при дијагностицирањето, лекувањето, третманот и превенцијата на 
болестите кај луѓето и кај животните;  
20. Отпад од научно-истражувачките институции е отпадот што настанал со употреба 
на средства и материјали при истражувачките и развојните дејности;  
21. Отпаден титаниумдиоксид е секој остаток од производството, преработката и 
употребата на титаниумдиоксидот, што создавачот ги исфрла, има намера да ги 
исфрли или од него се бара да ги исфрли;  
22. Отпад од азбест се остатоци од производството, преработката и употребата на 
азбест, како и супстанциите, материјалите и производите коишто содржат азбест, а 
кои создавачот ги исфрла, има намера да ги исфрли или од него се бара да ги 
исфрли;  
23. Отпадни гуми се гуми од моторни возила (автобуси, камиони, приколки, мотоцикли 
и друго), земјоделски машини, градежни машини и слично чијашто употребна функција 
завршила, сопственикот има намера да ги отфрли, ги отфрла или од него се бара да 
ги отфрли;  
24. Создавач е правно или физичко лице коешто создава отпад како резултат на 
дејноста или активноста што ја врши (првичен создавач) и/или секое лице кое 
изведува операции на третман, мешање или некои други операции поради кои се 
менува карактерот или составот на создадениот отпад (секундарен создавач);  
25. Поседувач е создавачот на отпад или правното и физичкото лице кое има отпад во 
свое владение;  
26. Произведувач е правно или физичко лице кое произведува, увезува, извезува или 
дистрибуира производи и/или пакувања коишто на крајот на животниот циклус ја 
оптоваруваат животната средина;  
27.Постапување со отпадот е собирање, селектирање, транспортирање, третман, 
преработка, складирање и отстранување на отпадот, вклучувајќи го и надзорот над 
овие операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот и здравјето 
на луѓето за време на работата на објектите и на инсталациите за отстранување на 
отпадот и грижата за него по престанокот на нивната работа;  
28. Давател на услуга е јавно претпријатие основано од општините или градот Скопје 
и правно и физичко лице кое склучило договор за давање на услуга од јавен интерес 
од локално значење;  
29. Управување со отпад е збир на активности, мерки и одлуки наменети за 
избегнување и намалување на количеството на создадениот отпад и неговото 
негативно влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето, вклучувајќи 
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го и постапувањето со отпадот;  
30. Управител со отпад е лице одговорно за управување и/или постапување со отпад 
кај правно или физичко лице кое создава, поседува или постапува со отпад;  
31. Преработка на отпадот се операциите утврдени со членот 29 на овој закон, 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 отстранување;  
32. Преработувач на отпад е правно или физичко лице коешто го преработува 
отпадот, без оглед на тоа дали го создало отпадот или преработката ја врши за трети 
лица;  
33. Третман на отпадот се механичките, физичките, термичките, хемиските или 
биолошките процеси, вклучувајќи го и сортирањето со кои се менуваат својствата на 
отпадот, со цел да се намали неговиот волумен или неговата опасна природа, да се 
олесни ракувањето со него или да се направи попогоден за преработка;  
34. Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни 
суровини) и нивно користење како замена за примарните суровини или користење на 
својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивната првична намена или за 
други намени, исклучувајќи го директното користење на енергијата на отпадот;  
35. Повторна употреба на отпадот е секоја постапка или метод со кои се обезбедува 
отпадот да биде повторно употребен за иста цел за којашто првобитно бил наменет во 
согласност со овој закон или друг пропис;  
36. Отстранување на отпадот се операциите од членот 35 на овој закон 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;  
37. Собирање на отпад подразбира активност на собирање, сортирање и/или мешање 
на отпадот заради транспорт;  
38. Собирач на отпад е физичко или правно лице кое има дозвола за вршење на 
дејност за собирање и/или транспортирање на отпад добиено согласно со овој закон, 
односно има добиено дозвола за трговија со неопасен отпад;  
39. Индивидуален собирач на отпад е физичко лице кое повремено или редовно 
собира и предава неопасен отпад во мали количини, а за што е регистрирано за 
собирање на отпад кај правно или физчко лице кое има дозвола за трговија со 
неопасен отпад согласно со овој закон или друг пропис;  
40. Претоварна станица е локација или објект за времено складирање, подготовка и 
претовар на отпадот наменет за транспорт до други објекти или инсталации за 
складирање, преработка, третман или отстранување;  
41. Складирање претставува времено чување на 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;  
42. Депонија е објект наменет за површинско (над земјиштето) и подземно (во 
земјиштето) отстранување на отпадот, вклучувајќи ги и:  
- внатрешните локации за отстранување на отпад каде што создавачот на отпад го 
отстранува сопствениот отпад на местото на создавање и  
- определената локација којашто се користи постојано за времено складирање на 
отпадот (за повеќе од една година) со исклучок на локации за претоварни станици и 
локации за складирање на отпадот од членот 33 став (4) на овој закон;  
43. Депонирање е операција за отстранување на отпадот на депониите;  
44. Собирно место е место каде што се лоцирани еден или повеќе садови кои служат 
за собирање на отпадните маси заради нивно предавање во центар за собирање;  
45. Центар за собирање значи објект или дел од објект со потребната опрема за 
времено складирање и сортирање на отпадните масла и други постапки поврзани со 
нивното предавање заради преработка или отстранување  
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46. Инсталација за горење е неподвижна или подвижна техничка единица и опрема за 
термички третман на отпадот, со или без искористување на топлината добиена при 
горењето, вклучувајќи го и горењето на отпадот по пат на оксидација, како и другите 
процеси за термички третман, како што се пиролиза, гасификација или плазма-
процесите, со тоа што супстанциите добиени со третманот последователно 
изгоруваат. Инсталацијата ги вклучува и локацијата, сите линии за термички третман, 
објектите и постројките за прием, складирање и за пред третман на отпадот на 
локацијата, системите за дотур на отпад, гориво и воздух, котелот, постројките за 
третирање на отпадните гасови, за третирање и за складирање на отпадните води и 
остатоците од горењето, како и оџакот, уредите и системите за контрола, бележење и 
за мониторинг на условите за горење;  
47. Инсталација за согорување е секоја неподвижна или подвижна постројка чијашто 
главна намена е создавање енергија или производство на материјални производи, при 
што отпадот се користи како редовно или дополнително гориво, односно постројка во 
којашто отпадот термички се третира заради отстранување, вклучувајќи ги и 
локацијата, сите линии за термички третман, објектите и постројките за прием, 
складирање и пред третман на отпадот на локацијата, системите за дотур на отпад, 
гориво и воздух, котелот, постројките за третирање на отпадните гасови, за третирање 
и складирање на отпадните води и остатоците од согорувањето, како и оџакот, 
уредите и системите за контрола, бележење и за мониторинг на условите на 
согорување;  
48. Надлежен орган за вршење на стручни работи во животната средина е органот 
основан со Законот за животната средина и  
49. Физичко лице, во смисла на точките 26, 28 и 30 од овој член, е трговец поединец 
кој согласно со Законот за трговските друштва е запишан во судски регистар за 
вршење на соодветна дејност.  

 

Член 17 

План за управување со отпадот на Република Македонија 

(1) За реализација на Стратегијата за управување со отпадот, органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина, донесува План за 
управување со отпадот на Република Македонија. 

(2) Планот од ставот (1) на овој член се донесува за период од шест години и содржи 
особено:  
1) опис и оцена на постоечката состојба во врска со управувањето со отпадот;  
2) предвидувања на идните состојби во врска со управувањето со отпадот;  
3) насоки и цели во врска со управувањето со отпад вклучувајќи го и временскиот 
распоред на нивнотореализирање;  
4) реализација на мерките, активностите и начинот за постигнување на целите за 
постапување со посебни видови на отпад, временскиот распоред и обемот на нивното 
извршување;  
5) стимулативни мерки за реализација на активностите за избегнување и за 
намалување на количеството на создадениот отпад, како и повторно користење, 
рециклирање и користење на отпадот како извор на енергија;  
6) начини за отстранување на отпадот што не може да се избегне и да се преработи;  
7) определување на видот и на количеството отпад според кои се определува 
обврската за правните и на физичките лица да изработуваат програми за управување 
со отпадот;  
8) реализација на системот за мониторинг при управувањето со отпадот;  
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9) конкретни мерки и активности за намалување на биоразградливите состојки во 
отпадот наменет за отстранување и временскиот распоред и обемот на нивното 
реализирање;  
10) утврдување на потребите на Република Македонија за изградба на објекти и 
инсталации за преработка и за отстранување на отпадот вклучувајќи ги мерките и 
роковите за реализација;  
11) локации и инсталации за отстранување на отпадот;  
12) податоци за интегрираната национална мрежа за отстранување на отпадот и 
инсталациите за преработка на отпадот;  
13) технички и други услови коишто треба да се исполнат при управувањето со 
отпадот;  
14) мерки за санација на дивите депонии и на загадените области;  
15) активности коишто се преземаат од страна на единиците на локалната 
самоуправа,  
во врска со управувањето со отпадот;  
16) мерки за едукација и за подигање на јавната свест за управување со отпадот;  
17) процена на трошоците за операциите на преработка и отстранување на отпадот и  
18) финансиски инструменти за спроведување на планот за управување со отпадот.   

(3) Надлежен орган за вршење на стручни работи во животната средина е одговорен 
за спроведување на Планот од ставот (1) на овој член. 

(4) Надлежен орган за вршење на стручни работи во животната средина на секои две 
години од почетокот на реализација на Планот за управување со отпад на Република 
Македонија поднесува извештај за реализација на Планот до Владата на Република 
Македонија за кој претходно добил согласност од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина. 

18-а 

Регионални планови 

(1) Заради   регионално управување со отпадот советите на општините и советот на 
градот Скопје можат да донесат регионален план за управување со отпад, за 
регионите утврдени со Планот за управување со отпад на Република Македонија. 

(2) Регионалниот план за управување со отпадот се донесува за период  не помал 
од три години, а не подолг од шест години. 

(3) Градоначалниците на општините од соодветниот регион односно 
градоначалникот од градот Скопје се одговорни за спроведување на 
регионалниот план за управување со отпадот за соодветниот регион. 

(4) Регионалниот план за управување со отпадот пред да биде донесен од советите 
на општините односно советот на Градот Скопје, градоначалниците на 
општините односно градоначалникот на градот Скопје ги доставуваат на 
одобрување до органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина“. 

Член 22 

Обврски на општините и градот Скопје за управувањето со комуналниот и со 
другиот неопасен отпад 

(1) Советот на општините и советот на градот Скопје, во согласност со Планот на 
Република Македонија за управување со отпадот, се должни да:  
1) се грижат за јавната чистота и за напуштениот отпад;  
2) донесуваат акти со кои ќе го регулираат селектирањето, собирањето и 
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транспортирањето на комуналниот отпад и на другите видови неопасен отпад;  
3) соработуваат со другите општини и градот Скопје, во врска со управувањето со 
комуналниот и со другите видови неопасен отпад;  
4) реализираат проекти и преземаат инвестициони зафати за подобрување на 
општата состојба со управувањето со отпадот и  
5) постапуваат во согласност со општите правила за постапување со комуналниот и со 
другите видови отпад.  

(2) Две или повеќе општини, можат да донесат заедничка програма за управување со 
комуналниот и со другите видови отпад. 

Член 32 

Дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад 

(1) Правните и физичките лица кои вршат складирање, третман и/или преработка на отпад задолжително треба да 
поседуваат дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад. 

(2) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член за да можат да ја вршат дејноста складирање, третман 
и/или преработка на отпад мора да ги исполнуваат минимално-техничките услови во поглед на потребната инсталација 
и опрема за складирање, третман и/или преработка на отпад, негово идентификување и системот за следење на 
отпадот. 

(3) Субјектите од ставот (1) на овој член поднесуваат писмено барање за добивање дозвола за вршење на 
дејноста складирање, третман и/или за преработка на отпад до органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. 

(4) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, за временски период што не може да биде подолг од 15 години. 

(5) Пред издавање на дозволата од ставот (1) на овој член, државниот инспектор за животна средина врши увид на 
лице место за утврдување на исполнетоста на условите за добивање на дозволата согласно со овој закон и прописите 
кои произлегуваат согласно со овој или друг закон. На увидот присуствува и претставник од надлежен орган за вршење 
на стручни работи во областа на животната средина кој ја води постапката за издавање на дозволата од ставот (1) на 
овој член. 

(6) Доколу дојде до промена на минимално-техничките услови утврдени со дозволата од ставот (1) на овој член, 
правните и физичките лица се должни да поднесат барање за промена на дозволата. 

(7) Барањето за промена на дозволата мора да се поднесе најдоцна во рок од два месеца, од моментот на 
настанување на промените од ставот (5) на овој член. 

(8) Барање за обновување на дозволата мора да се поднесе во рок од најдоцна два месеца пред истекување на 
важноста на дозволата. 

(9) Против решението со коешто се одбива барањето за добивање на дозволата од ставот (1) на овој член, 
барателот може да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен 
однос во втор степен во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението. 

(10) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина поблиску ги пропишува минималните технички услови за вршење на дејноста од ставот (2) на овој член, 
формата и содржината на образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, 
третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата. 

 

Член 32-б 

Одземање на дозвола за складирање третман и/или преработка на отпад 

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина донесува решение за одземање на дозвола за складирање, третман и/или 
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преработка на отпад доколку правните и физичките лица:  
- повеќе од трипати во период од три години ги прекршиле минимално-техничките 
услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад и  
- извршиле измени на активностите за кои ја добиле дозволата од членот 32 на овој 
закон.  

(2) Против решението од ставот (1) на овoј член може да се поднесе жалба до 
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во 
втор степен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 32-в 

Одземање на дозвола за трговија со неопасен отпад 

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина донесува решение за одземање на дозвола за трговија со неопасен отпад 
доколку правните и физичките лица повеќе од трипати во период од три години ги 
прекршиле условите за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад. 

(2) Против решението од ставот (1) на овoј член може да се поднесе жалба до 
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во 
втор степен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 39 

Обврска за водење евиденција и известување 

(1) Правните и физичките лица кои ги вршат дејностите на собирање, 
транспортирање, складирање, третман, преработка, отстранување и промет (увоз, 
извоз и транзит) на отпадот се должни да водат евиденција за:  
1) видот, количеството и потеклото на отпадот со кој постапуваат;  
2) привремено складираниот отпад;  
3) отпадот што му е предаден на собирачот и на транспортерот на отпад;  
4) отпадот што е искористен или преработен од самите создавачи;  
5) отпадот што е предаден на други правни и физички лица кои преработуваат отпад, 
доколку преработувањето не е извршено од самиот создавач на отпад;  
6) податоците за примената на операциите за преработка од членот 35 став (1) на овој 
закон;  
7) отпадот што е наменет за отстранување;  
8) отпадот што се преработува или се отстранува во странство;  
9) за почетната и за крајната дестинација на транспортирањето на отпадот и  
10) количините и видот на отпадот кој е увезен, извезен и транзитирал во/од/низ 
Република Македонија.  

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води секојдневно во дневник.  

(3) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни, на 
овластеното лице за транспорт на отпад при предавањето на отпадот за транспорт да 
издадат идентификациони и транспортни формулари за отпадот. 

(4) При извоз на отпад, правните и физичките лица кои го вршат транспортот на 
отпад се должни, копија од идентификациониот и транспортниот формулар при 
излезот на отпадот од територијата на Република Македонија да го достават до 
органот надлежен за вршење на царинските работи, кој е должен транспортниот 
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формулар да го завери. 

(5) Во случаите од ставот (4) на овој член органот надлежен за вршење на 
царински работи е должен копија од идентификациониот и заверениот транспортен 
формулар да ги достави до надлежениот орган за вршење на стручни работи во 
животната средина. 

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината на дневникот 
од ставот (2) на овој член, како и формата, содржината и начинот на постапувањето со 
формуларите од ставот (3) на овој член. 

(7) Правните и физички лица од ставот (1) на овој член се должни формуларите од 
ставот (3) на овој член да ги чуваат како составен дел на целокупната евиденција за 
постапување со отпадот. 

(8) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни, еднаш 
годишно, податоците од евиденциите - во вид на консолидиран извештај на пропишан 
образец - да ги доставуваат до надлежниот орган за вршење на стручни работи од 
областа на животната средина, најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната 
година. 

(9) По исклучок од ставот (6) на овој член, правните и физичките лица кои собираат 
и транспортираат комунален и друг вид неопасен отпад се должни еднаш годишно 
податоците од евиденциите да ги доставуваат до градоначалникот на општините и 
градот Скопје, во вид на консолидиран извештај на пропишан образец, најдоцна до 31 
јануари во тековната за претходната година. 

(10) Градоначалникот на општините и градот Скопје е должен податоците од ставот 
(7) на овој член, во вид на годишен консолидиран извештај подготвен на пропишан 
образец, да ги достави до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа 
на животната средина, најдоцна до 31 март во тековната за претходната година. 

(11) Правните и физичките лица се должни податоците од евиденцијата од ставот 
(1) на овој член да ги чуваат најмалку пет години, освен операторите на депониите кои 
имаат обврска податоците од евиденциите да ги чуваат до завршувањето на рокот 
определен за работа на депонијата, како и во рокот на траењето на фазата на 
натамошна грижа по затворањето на депонијата. 

(12) Формата и содржината на обрасците од ставовите (6) и (8) на овој член ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина. 

 

Член 40 

 

Постапување со отпадот што се наоѓа на имот во приватна сопственост 

(1) Постапувањето со отпадот што се наоѓа на приватен имот со одобрение од 
сопственикот или корисникот на имотот, а кој може да ги предизвика последиците од 
членот 24 на овој закон, е обврска на сопственикот или корисникот на имотот. 
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(2) Доколку сопственикот или корисникот на имотот на кој се наоѓа отпадот не го 
отстрани или одбие да го отстрани отпадот на начин предвиден со овој закон, отпадот 
ќе го отстрани давателот на услугата, односно на правното или физичкото лице 
овластено за собирање и транспортирање на отпад врз основа на правен акт издаден 
од градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје на 
трошок на сопственикот или корисникот на имотот. 

(3) Доколку отпадот е оставен на приватен имот без одобрение од сопственикот 
или корисникот на имотот, сопственикот или корисникот на имотот го информира 
градоначалникот на општините и градот Скопје, кој треба да преземе соодветни мерки 
за отстранување на отпадот, како и мерки против сторителот. 

 

Член 46 

Начин на остварување на јавната услуга од страна на општините и градот Скопје 

(1) Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, одржувањето на јавната 
чистота и третманот на комуналниот отпад, како и ракувањето и одржувањето на 
местата за селективно собирање на отпадот, претставуваат јавни услуги од локално 
значење. 

(2) На предлог на градоначалниците на општините и градот Скопје, советот на 
општините и Советот на градот Скопје може да основаат јавно претпријатие за 
собирање, транспортирање и/или третман на комуналниот и на другите видови 
неопасен отпад. 

(3) Две или повеќе општини, како и општините и градот Скопје можат да основаат 
заедничко јавно претпријатие за вршење на дејноста од ставот (2) на овој член.  

(4) Собирањето; транспортирањето и/или третман на комуналниот и на другите видови 
неопасен отпад, градоначалникот на општините и градот Скопје можат да му го 
доверат на правни и физички лица, за што склучуваат договор за давање услуга за 
извршување на дејност од јавен интерес од локално значење за една или повеќе 
општини или градот Скопје, во согласност со постапката за јавен тендер. 

(5) Јавните претпријатија од ставовите (2) и (3) на овој член и правните и физички 
лица од ставот (4) на овој член, мора да поседуваат дозвола за собирање и за 
транспортирање на отпад, издадена во согласност со членот 45 од овој закон како и 
дозвола согласно член 32 од овој закон. 

(6) Постапката и начинот за доделувањето на договорот за вршење на дејностите од 
ставот (4) на овој член се спроведува во согласност со одредбите од Законот за 
концесии. 

(7) Договорот од ставот (4) на овој член влегува во сила од денот на добивање 
одобрение од страна на советот на општините и градот Скопје. 

(8) Со договорот од ставот (4) на овој член задолжително се пропишуваат условите и 
начинот на работа на давателот на услугата, цената и начинот на наплата на услугата 
и територијата на која се врши услугата. 
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(9) Во случаите од ставот (3) на овој член, како и кога договорот од ставот (4) на овој 
член се однесува на две или повеќе општини или градот Скопје, општините или градот 
Скопје склучуваат заеднички договор. 

(10) Општините и/или градот Скопје кои склучиле договор од ставот (9), можат да 
истапат од договорот единствено ако сите страни од договорот се согласат на 
истапувањето од договорот. 

(11) Во случај кога е одземена дозволата за собирање; транспорт и /или третман на 
комунален отпад на давателот на услугата, градоначалникот на општините и градот 
Скопје, покренуваат постапка за раскинување на договорот од ставот (4) на овој член, 
согласно со Законот за концесии. 

Член 80 

Услови за основање на депонија 

(1) Депонија за опасен отпад може да основа Владата на Република Македонија, во 
согласност со Планот на Република Македонија за управување со отпадот од членот 
17 на овој закон. 

(2) Депонија за неопасен и за инертен отпад може да основаат една или повеќе 
општини или градот Скопје или домашно и/или странско правно лице, доколку 
основањето на депонијата е во согласност со Планот на Република Македонија за 
управување со отпадот, од членот 17 на овој закон, со доставување на барање за 
основање на депонија до органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. 

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина е должен да одговори на барањето во рок од 90 дена од денот на 
поднесувањето.  

(4) Кога депонијата од ставот (2) на овој член се основа од две или повеќе општини 
и/или градот Скопје, кон барањето се приложува договор за основање на заедничка 
депонија. 

(5) Кога депонија за неопасен и за инертен отпад основа домашно и/или странско 
правно лице, должно е кон барањето за основање на депонија да го определи и 
опфатот (број на жители и подрачја) за кои депонијата ќе обезбеди прием на отпад. 

(6) Барањето за основање на депонија од ставот (2) на овој член содржи и податоци за 
планираната локација за изградба на депонијата, финансиските средства потребни за 
изградба на депонијата, бројот на жители од кои ќе се собира отпадот, како и други 
податоци кои се неопходни да се утврди потребата од изградба на депонија. 

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина со посебен пропис ја пропишува формата и 
содржината на барањето за основање на депонија од ставот (2) на овој член. 

(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина може како услов на издавање дозвола за основање на 
депонија да побара основачот да го прошири предложениот опфат односно кон 
договорот од ставот (4) на овој член да приклучи и други општини, како и да ги 
прошири дејностите за постапување со отпад, доколку на тој начин се придонесува кон 
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поекономично и подобро управување со отпадот, во согласност со Планот за 
управување со отпадот на Република Македонија. 

(9) Барањето за основање на депонија се доставува пред поднесување на барањето 
за изградба на депонија. 

(10) Без дозволата од ставот (3) на овој член не може да се започне постапка за 
изградба на депонија. 

(11) Општините и/или градот Скопје кои ги склучиле договор од ставот (4) на овој член, 
можат да истапат од договорот единствено ако сите страни во договорот се согласат 
на истапувањето и на условите на истапувањето од договорот. 

(12) Заради заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, доколку 
општините или градот Скоје не се согласат, или не основаат депонија за неопасен или 
инертен отпад во согласност со ставот (4) на овој член, Владата на Република 
Македонија може да основа депонија во согласност со Планот на Република 
Македонија за управување со отпад од членот 17 на овој закон, или да го довери 
основањето на депонија за неопасен или инертен отпад на домашно и/или странско 
правно лице согласно со Законот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 

Член 82 

Лица кои можат да вршат дејност депонирање на отпад 

(1) Дејноста депонирање на отпад можат да ја вршат:  
1) јавните претпријатија или други јавни служби, во согласност со законот;  
2) домашни и странски правни лица (во натамошниот текст: оператори на депонија) и  
3) две или повеќе општини и/или градот Скопје преку основање на заедничко јавно 
претпријатие или други јавни служби во согласност со закон.  

(2) Субјектите од ставот (1) точка 2 на овој член и дејноста од ставот (1) на овој член 
може да се врши и врз основа на склучен договор за концесија. 

(3) Оператор на депонија за опасен отпад е јавно претпријатие основано од Владата 
на Република Македонија. 

Член 83 

Обезбедување на договорите 

(1) Кога операторот на депонијата не е во состојба да ги покрие трошоците за работа, 
одржување, следење и контрола на депонијата во оперативната фаза и во фазата на 
затворањето и грижата по затворањето, трошоците ќе се покријат со финансиската 
гаранција определена во договорот за извршување на работи од јавен интерес и во 
концесискиот договор. 

(2) Рокот за кој се склучува договорот за извршување на работите од јавен интерес и 
концесискиот договор во себе го опфаќа времето потребно за изградба, работа и 
грижа за депонијата по нејзиното затворање. 

(3) Доколку договорот за извршување на работите од јавен интерес и концесискиот 
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договор се раскинат предвреме од страна на операторот на депонијата, средствата за 
обезбедување на договорот се обезбедуваат од финансиската гаранција. 

Член 121 

Цена за извршена услуга 

(1) Висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад ја 
одобруваат советот на општините и градот Скопје, на предлог на градоначалникот на 
општините и градот Скопје, кога давателот на услугата е јавно претпријатие основано 
од општините и градот Скопје согласно со членот 46 став (3) на овој закон. 

(2) Висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад се 
утврдува со договорот од членот 46 став (4) на овој закон кога давател на услуга е 
правно и физичко лице. 

(3) Цената од ставовите (1) и (2) на овој член ќе биде определена врз основа на 
количеството и видот на отпадот која може да се утврдува според единица како денар 
по метар квадратен, денар по метар кубен и денар по килограм. 

(4) Правните и физички лица кои создаваат комерцијален отпад, висината на цената 
за собирање и за транспортирање на отпадот ја утврдуваат со склучување на 
посебниот договор од членот 43 став (8) на овој закон, со давателот на услугата врз 
основа на количеството и видот на создадениот отпад изразен во денар за килограм 
или денар за метар кубен отпад, согласно со цената утврдена во ставовите (1) или (2) 
од овој член.  

(5) Правните и физичките лица од членот 20 став (1) на овој закон, цената за 
собирање и транспортирање на неопасниот и на опасниот отпад ја утврдуваат во 
договорот склучен со правните и физичките лица овластени за собирање и за 
транспортирање на отпад, врз основа на количеството и видот на создадениот отпад 
изразен во денар на метар кубен или денар на тон отпад. 

(6) Во определување на цената на услугата согласно со ставовите (1) и (2) на овој 
член, на предлог на градоначалникот на општините и градот Скопје, советот на 
општините и градот Скопје се должни да определат стимулативни цени за 
домаќинствата, правните и физички лица кои врз основа на воспоставени системи за 
селектирање на отпадот ја намалуваат вкупната количина на комунален отпад 
наменет за отстранување на депонијата. 

(7) Цената за отстранување на отпадот се утврдува во согласност со членот 90 од овој 
закон, врз основа на количеството отпад доставен за отстранување изразен денар на 
тон создаден отпад. 

(8) При определување на цената за извршените услуги треба да се води сметка во 
него да бидат содржани трошоците за извршената услуга. 

Член 123 

 

Надоместок за управување со отпад на општините и градот Скопје 

(1) Со одлука на советот на општините на градот Скопје и на општините во градот 
Скопје само во случаите кога давателот на услугата е друго правно или физичко лице 
различно од она определено од градот Скопјe може да се определи надоместок за 
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управување со отпадот во висина од 1% до 2 % од цената за извршена услуга за соби-
рање и за транспортирање на комуналниот отпад. 

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се наплатува при наплатата на цената 
за извршената услуга од членот 121 на овој закон и се прикажува одвоено во сметката 
за извршена услуга.  

(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член се уплатува на буџетот на општините и 
на градот Скопје и се користи за финансирање на намените утврдени со Програмата 
за управување со отпадот од членот 19 став (1) точка 2 на овој закон.  

Член 125 

Финансиски гаранции и осигурување 

(1) Правните и физичките лица кои управуваат со отпадот се должни да обезбедат финансиска гаранција или 
друго соодветно осигурување, коешто е доволно за покривање на трошоците во врска со управувањето со отпадот и 
трошоците за отстранување на штетните последици настанати при управувањето со отпадот. 

(2) Доколку постои оправдано сомневање дека финансиската гаранција е недоволна за да ги покрие трошоците за 
управување со отпадот или дека одреденото осигурување не ги покрива оправданите ризици, органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина на предлог на надлежниот орган за вршење на стручни 
работи во животната средина ќе одреди друга висина и начин за обезбедување на финансиска гаранција, односно ќе 
одреди друг вид и начин на осигурување за таа цел. 

(3) Правните и физичките лица кои се занимаваат со увоз, извоз и транзит на отпад се должни, во согласност со 
закон, да склучат договор за осигурување на отпадот, како и за одговорноста за штетата направена врз трето лице и 
одговорноста за штетата направена од трето лице. 

 

Член 127 

Делокруг на Државниот инспекторат за животна средина 

(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот инспектор за животна среди-
на (во натамошниот текст: инспектор за животна средина) има право:     

1) да утврди дали се изработени програми за управување со отпад за тековната го-
дина и дали ги доставиле до надлежниот орган за вршење на стручни работи од обла-
ста на животната средина (член 21 став (3)); 

2) да утврди дали доставиле годишен извештај за спроведувањето на своите про-
грами до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната 
средина (член 23 став (5)); 

3) да врши увид и контрола дали со опасниот отпад и индустриски неопасен отпад 
од инсталации со А - интегрирана еколошка дозвола и со опасен отпад во инсталации 
со Б - интегрирана дозвола се постапува согласно со членот 24 на овој закон; 

4) да врши увид и контрола дали собирањето и транспортирањето на опасен отпад 
се врши со средства и опрема која е посебно конструирана и наменета исклучиво за 
собирање и транспортирање на опасен отпад (член 27); 

5) да врши увид и контрола дали  се преработува отпадот согласно со членот 29 од 
овој закон; 

6) да утврди дали се поседува дозволи за складирање, третман и преработка на от-
пад согласно со членот 32 од овој закон и дали дејноста ја вршат во согласност со доз-
волата; 

    7) да утврди дали правните или физичките лица поседуваат дозвола за трговија со 
неопасен отпад како и дали доставуваат податоци и ги чуваат податоците од 
евиденцијата и податоците од видео надзорот (член 32-а); 

7-а) да утврди дали правните и физичките лица постапуваат согласно одредбите од 
член 32-а од овој закон; 
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    8) да врши увид и контрола дали опасниот отпад се складира на местата предвиде-
ни за таа намена согласно со членот 33 од овој закон; 

    9) да врши увид и контрола дали со опасниот отпад и со индустрискиот неопасен от-
пад од инсталации со А - интегрирана еколошка дозвола и со опасниот отпад од ин-
сталации со Б - интегрирана еколошка дозвола се постапува согласно со членот 34 од 
овој закон; 

 10) да врши увид и контрола дали отпадот се отстранува согласно со операциите на-
ведени во членот 35 од овој закон; 

11) да утврди дали правните и физичките лица од член 21 став (1) на овој закон имаат 
назначен Управител за отпад и дали истиот поседува уверение за положен стручен 
испит согласно со членот 38 од овој закон; 

12) да врши увид и контрола дали евиденцијата се води на начин пропишан со чле-
нот 39 од овој закон за опасен отпад и за отпадот создаден од инсталациите со А ин-
тегрирана еколошка дозвола;  

13) да утврди дали се доставува консолидиран извештај согласно со членот 39 став 
(6) од овој закон; 

14) да врши увид и контрола во податоците од евиденциите за опасен отпад и за инду-
стриски неопасен отпад од инсталациите со А - интегрирана еколошка дозвола и за опа-
сен отпад од инсталациите со Б - интегрирана еколошка дозвола, како и да утврди дали 
податоците се водат согласно со членот 39 став (10) од овој закон; 

 

15) да утврди дали податоците од евиденциите за депонијата се чуваат согласно со 
членот 39 став (10) од овој закон; 

16) да врши увид и контрола дали инсталации со А - интегрирана еколошка дозвола 
постапуваат со индустрискиот неопасен отпад согласно со членот 43 од овој закон; 

17) да утврди дали се поседува дозволи за собирање и транспортирање на комуна-
лен отпад согласно со членот 45 став (1) од овој закон и дали дејноста ја вршат сог-
ласно со дозволата; 

18) да утврди дали се поседуваат дозволи за основање систем за собирање и за 
повратен прием на искористени производи и пакувања согласно со членот 51 од овој 
закон и дали дејноста ја вршат согласно со дозволата; 

19) да врши увид и контрола во исполнувањето на обврските за издавање на иден-
тификационен формулар за индустриски неопасен отпад согласно со членовите 55 и 
56 од овој закон; 

20) да врши увид и контрола со опасниот отпад да се постапува согласно со членот 
57 од овој закон; 

21) да врши увид и контрола дали опасниот отпад се меша со други видови на опа-
сен отпад и дали се меша опасен отпад со неопасен отпад (член 58); 

22) да утврди дали органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина е известен кога настанало мешање на опасниот отпад со други 
видови на отпад, супстанции и материјали (член 59); 

23) да врши увид и контрола во водењето на евиденцијата согласно со членот 60 од 
овој закон; 

24) да  утврди дали се исполнуваат обврските за издавање на идентификационен 
формулар за опасен отпад (член 61); 

25) да утврди дали акредитираното тело доставило примерок од сертификатот до 
надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина 
(член 62 став (5)); 

26) да врши увид и контрола дали акредитираното тело издава сертификати за ка-
рактеристиките на отпадот за кој одговара како создавач или поседувач (член 63 став 
(3)); 

27) да врши увид и контрола дали опасниот отпад којшто е наменет за транспорти-
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рање, складирање, преработка и отстранување е соодветно спакуван и означен (член 
64); 

28) да утврди дали е склучен договор со правни лица коишто поседуваат дозвола 
за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65 ); 

29) да врши увид и контрола дали со отпадните масла се постапува согласно (член 
68); 

30) да врши увид и контрола дали со ПХБ се постапува согласно (член 69); 

31) да врши увид и контрола дали со искористените батерии и акумулатори се по-
стапува согласно (член 70); 

    32) да врши увид и контрола дали со отпадните електрични и електронски направи  
се постапува согласно (член 71) и 71-а.  

    33) да врши увид и контрола дали со искористените возила  се постапува согласно 
(член 72); 

34) да врши увид и контрола дали со отпадот од титаниумдиоксид се постапува сог-
ласно (член 74); 

35) да врши увид и контрола дали со отпадот од азбест и со отпад од производи кои 
содржат азбест се постапува согласно (член 75); 

    36) да утврди дали со употребуваните и отпадните гуми се постапува во согласност 
со членот 75-а од овој закон. 

   37) да врши увид и контрола дали со отпадот од научно- истражувачките дејности се 
постапува согласно (член 68); 

  38) да утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејноста депонирање на отпад 
(член 84); 

39)  да врши увид и контрола дали се отстранува отпад којшто не  е прифатлив во 
депониите (член 86); 

40) да врши увид и контрола дали отпадот којшто не  е прифатлив во депониите 
се отстранува во согласност со операциите од членот 35 став (1) на овој закон;   

41) да врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот се врши во соодвет-
ни класи на депонии (член 88); 

42) да утврди дали се вршат мониторинг и контрола на влијанијата на депонијата 
врз животната средина (член 91); 

43) да утврди дали за депонијата по нејзиното затворање се постапува согласно 
(член 93); 

44) да врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот по пат на горење или 
согорување се врши во посебно конструирани инсталации и дали истите ги задоволу-
ваат условите пропишани со дозволата, вклучувајќи ги и граничните вредности на еми-
сија во воздухот, водата и почвата (член 94); 

45) да утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејност горење или согору-
вање на отпадот (член 98); 

46) да врши увид и контрола дали пред приемот на отпадот за горење или согорува-
ње се постапува согласно (член 100); 

47) да врши увид и контрола дали по горењето или согорувањето на отпадот се по-
стапува во согласност со (член 101); 

48) да врши увид и контрола дали при увоз на отпад се постапува согласно со  
членот 103 на овој закон; 

49) да утврди дали се поседува дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад и да утвр-
ди дали увозот, извозот и транзитот на отпад се врши во согласност со условите од 
дозволата (членови 106 и 107); 

50) да врши увид и контрола дали инсталациите со А-интегрирана еколошка дозво-
ла вршат мониторинг согласно со членот 111 на овој закон; 
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51) да утврди дали се исполнети и задоволени условите од дозволите согласно со 
членовите 32, 45, 51 и 66 од овој закон и условите за акредитација од членот 63 на овој 
закон и 

52) утврдува и други состојби од негова надлежност. 

(2) На барање на инспектор за животна средина, овластено лице на органот надле-
жен за внатрешни работи е должно да учествува во извршувањето на работите од ста-
вот (1) на овој член. 

 

Член 128 

Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина 

(1) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за животна средина со 
решение:  
1) ќе ги задолжи да изработат програми за управување со отпад во рок од најмногу 90 
дена;  
2) ќе ги задолжи да го достават годишниот извештај за спроведување на програмите 
во рок од најмногу 30 дена;  
3) ќе ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку не се 
постапува со отпадот согласно со членот 24 од овој закон во траење од најмногу 30 
дена, во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
4) ќе ја ограничи и забрани работата на правното и физичко лице, доколку 
собирањето, транспортирањето, третманот, селектирањето, складирањето и 
преработката на отпадот се врши спротивно на одредбите од овој закон, во траење од 
30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
5) ќе ја забрани работата на правното и физичко лице, доколку врши собирање, 
транспортирање, третман, селектирање, складирање и преработка на отпадот без 
дозвола, во траење од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за 
настанатата состојба;  
6) ќе ја ограничи и забрани работата на правното лице, доколку со отпадот се 
постапува спротивно на одредбите од овој закон во траење од најмногу 30 дена во кој 
рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба;  
7) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку врши 
отстранување на отпадот спротивно на членот 35 од овој закон, во траење од 30 дена 
во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба;  
8) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, ако немаат 
ангажирано управител за отпад, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат 
причините за настанатата состојба;  
9) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку 
податоците од евиденцијата за отпад се водат, се чуваат и се постапува со нив на 
начин спротивно на одредбите од овој закон, во траење од 30 дена во кој рок треба да 
ги отстранат причините за настанатата состојба;  
10) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку не 
доставиле консолидирани извештаи согласно со членот 39 од овој закон, во траење од 
30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
11) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку 
опасниот отпад се меша со други видови опасен отпад и со други видови неопасен 
отпад без поседување дозвола и доколку за тоа не е известен надлежниот орган во 
траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
12) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку 
издаваат сертификати за карактеристиките на отпадот спротивно на одредбите од 
законот, во траење од 30 дена;  
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13) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку немаат 
склучено договор со овластени правни лица кои поседуваат дозвола за постапување 
со отпад, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за 
настанатата состојба;  
14) ќе ја забрани работата на правното и физичко лица, доколку врши депонирање на 
отпад без поседување дозвола, во траење од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат 
причините за настанатата состојба;  
15) ќе ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку врши 
отстранување на отпад неприфатлив за депонијата, во траење од 90 дена во кој рок 
треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
16) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица доколку не вршат 
мониторинг согласно со одредбите од овој закон, во траење од 30 дена во кој рок 
треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
17) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица доколку вршат 
увоз, извоз или транзит на отпад за кој не поседуваат дозвола, во траење од 30 дена 
во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
18) ќе го заплени отпадот со кој е вршен увоз, извоз или транзит за кој не е обезбедено 
дозвола сe до исполнувањето на условите за вршење на увоз, извоз или транзит и  
19) ќе ја забрани или ограничи работата на правните и физички лица, доколку вршат 
дејности на постапување со отпад без да биде обезбедена соодветна дозвола.  

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за животна средина 
утврди дека правните и физичките лица коишто управуваат со отпад не се 
придржуваат кон законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, 
препораки и други општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности 
и неправилности и во решението ќе го определи рокот во кој треба да се отстранат. 

(3) Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно со решението 
на инспекторот за животна средина и не ги отстранат причините за настанатата 
состојба утврдени со решението, инспекторот за животна средина ќе поднесе 
прекршочна, односно кривична пријава пред надлежен суд. 

(4) Во случај кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност по животот и 
здравјето на луѓето, инспекторот ќе издаде усна наредба за итно и неодложно 
отстранување на утврдените недостатоци кои записнички ги констатира во соработка 
со Државниот санитарно-здравствен инспекторат, како и ќе ги извести и другите 
надлежни инспектори или  
други државни органи за утврдените неправилности и ќе побара нивна интервенција.   

(5) Ако констатираните неисправности и неправилности од ставот (4) на овој член, 
претставуваат опасност за загрозување на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето, инспекторот веднаш ќе ја забрани работата на инсталацијата, објектот, 
постројката, уредот, како и употреба на средствата и опремата за вршење на дејноста 
. 

(6) Во случаите од ставот (4) на овој член, инспекторот донесува писмено решение во 
рок од 48 часа од издавањето на усната наредба. 

(7) Правното и физичко лице на кое му е одземен отпадот од ставот (1) точка 18 од 
овој член, трошоците за чување и складирање на отпадот ги сноси лицето од кое е 
одземен отпадот. 

(8) За вршењето на работите од ставот (1) на овој член инспекторот за животна 
средина има право на преземање и на други мерки утврдени со Законот за животната 
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средина. 

Член 129 

Делокруг на овластен инспектор за животна  

средина 

(1) Во вршењето на надзор од својот делокруг, овластениот инспектор за животна 
средина на општините и овластениот инспектор на градот Скопје (во натамошниот 
текст: овластен инспектор за животна средина) има право: 

1) да утврди дали се изработени програмите за управување со отпад за тековната 
година и дали ги доставиле до градоначалникот на општините и градот Скопје (член 21 
став (2)); 

2) да утврди дали е доставен  годишен извештај за спроведувањето на своите про-
грами до градоначалникот на општините и градот Скопје (член 23 став (4)); 

3) да врши увид и контрола дали  со неопасен отпад од инсталации со Б- интегрира-
на еколошка дозвола се постапува согласно со членот 24 на овој закон; 

4) да врши увид и контрола дали отпадот е исфрлен, оставен, спален, напуштен 
или отстранет на начин спротивен на овој закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон (член 24-а) 

5) да врши увид и контрола дали правните и физички лица  кои вршат собирање и 
транспортирање на неопасен отпад ги вршат со средства и опрема која е посебно кон-
струирана и наменета исклучиво за собирање и транспортирање на неопасен отпад ( 
член 27); 

6) да врши увид и контрола дали неопасниот отпад се складира на места предвиде-
ни за таа намена согласно со членот 33  од овој закон; 

 

7) да врши увид и контрола дали со неопасниот отпад (освен од инсталации со А-
интегрирани еколошки дозволи) и со индустрискиот неопасен отпад од инсталации со 
Б-интегрирана еколошка дозвола се постапува согласно со членот 34 од овој закон; 

8) да утврди дали се води евиденција на начин пропишан со членот 39 од овој закон 
за неопасен отпад (освен од инсталации со А-интегрирани дозволи) и за индустриски-
от неопасен отпад создаден од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола; 

9) да утврди дали се доставува консолидиран извештај согласно со членот 39 став 
(7) од овој закон; 

10) да врши увид и контрола дали податоците од евиденциите за комунален неопа-
сен отпад и за индустриски неопасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколо-
шка дозвола се чуваат согласно со членот 39 став (10) од овој закон; 

11) да утврди дали согласно со членот 40 од овој закон постои отпад на приватен 
имот кој може да ги предизвика последиците од членот 24 на овој закон; 

12) да врши увид и контрола дали со комуналниот и со неопасниот отпад се поста-
пува согласно со членот 43 од овој закон; 

13) да врши увид,  контрола и утврди дали комуналниот и другиот вид на неопасен 
отпад е предаден во согласност со членот 42-а;  

14) да утврди дали создавачите на комерцијален отпад имаат склучено договор за 
собирање и транспортирање на отпад со давателот на услугата согласно со членот 43 
став (8) на овој закон; 

15) да врши увид и контрола врз правни и физички лица дали комуналниот отпад го 
оставаат на места определени за собирање и селектирање согласно со членот 44 ста-
вови (1) и (2) од овој закон; 

16) да утврди дали давателите на услуги согласно со членот 44 став (1) поставиле 
садови за собирање и селектриање на комуналниот отпад од членот 44 став (3) од 
овој закон;  



 39 

17) да врши увид и контрола на давателот на услуга најмалку еднаш годишно дали 
ги исполнува условите од дозволата за собирање и транспорт на комунален отпад сог-
ласно со членот 45 став (1) на овој закон; 

18) да врши увид и контрола дали со интертниот отпад се постапува во согласност 
со овој закон и дали самите го собрале и транспортирале инертниот отпад до местата 
определени од општините и градот Скопје (член 54); 

19) да утврди дали правните и физички лица коишто поседуваат Б- интегрирана 
еколошка дозвола вршат мониторинг согласно со членот 111 од овој закон и 

20) утврдува и други состојби во негова надлежност. 

(2) Во случај кога е утврдено постоење на отпад на приватен имот согласно со ста-
вот (1) точка 10 на овој член овластениот инспектор за животна средина е должен вед-
наш да го извести градоначалникот на општината и градот Скопје.   

(3) Во случај кога е утврдено неисполнување на условите при контрола од ставот (1) 
точка 15 на овој член, овластениот инспектор за животна средина е должен веднаш да го 
извести органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, заради спроведување на постапка за одземање на дозволата. 

(4) На барање на овластен инспектор за животна средина, овластено лице на орга-
нот надлежен за внатрешни работи е должно да учествува во извршувањето на рабо-
тите од ставот (1) на овој член.  

 

 

130 

Донесување на решенија на овластениот инспектор за животна средина 

(1) При вршењето на инспекцискиот надзор овластениот инспектор за животна сре-
дина со решение: 

1) ќе ги задолжи да изработат програми за управување со отпад во рок од најмногу 
90 дена; 

2) ќе ги задолжи да го достават годишниот извештај за спроведување на програми-
те во рок од најмногу 30 дена; 

3) ќе ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку не се 
постапува со неопасниот отпад и индустрискиот неопасен отпад од инсталации со Б-
интегрирана еколошка дозвола согласно со овој закон во траење од најмногу 30 дена, 
во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба; 

4) ќе ја ограничи и забрани работата на правното и физичко лице, доколку собира-
њето и транспортирањето на неопасен отпад се врши спротивно на одредбите од овој 
закон, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата 
состојба; 

5) ќе ја забрани работата на правното и физичко лица, доколку врши складирање на 
неопасен отпад на места кои не се предвидени за таа намена во траење од 90 дена во 
кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба; 

6) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку пода-
тоците од евиденцијата за неопасен отпад се водат,  се чуваат и се постапува со нив 
на начин спротивно на одредбите од овој закон, во траење од 30 дена во кој рок треба 
да ги отстранат причините за настанатата состојба; 

7) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку не до-
ставиле консолидирани извештаи согласно со членот 39 од овој закон, во траење од 
30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба; 

8) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку со ко-
муналниот отпад, комерцијалниот отпад и другите видови неопасен отпад не се поста-
пува согласно не доставиле консолидирани извештаи согласно со членот 39 од овој 
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закон, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата 
состојба; 

9) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица кои создаваат 
или поседуваат комерцијален отпад, доколку немаат склучено договор со давателот 
на услугата за собирање и транспортирање на комунален отпад, во траење од 30 дена 
во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба; 

10) ќе ја ограничи или забрани работата на давателот на услугата, доколку давате-
лот на услугата не ги постави садовите за собирање и селектирање на комуналниот 
отпад, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настаната-
та состојба и 

11) ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица коишто посе-
дуваат Б-интегрирана еколошка дозвола, доколку не вршат мониторинг согласно со 
одредбите од овој закон, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причи-
ните за настанатата состојба. 

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор овластениот инспектор за животна 
средина утврди дека правните и физичките лица коишто управуваат со отпад не се 
придржуваат кон законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, препо-
раки и други општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности и не-
правилности и во решението ќе го определи рокот во кој треба да се отстранат.  

(3) Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно решението на 
овластениот инспектор за животна средина и не ги отстранат причините за настаната-
та состојба утврдени со решението, овластениот инспектор за животна средина ќе 
поднесе прекршочна, односно кривична пријава пред надлежен суд, како и ќе отпочне 
постапка за одземање на добиените дозволи и овластувања. 

(4) Во случај кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност  по животот  и 
здравјето на луѓето, инспекторот ќе издаде усна наредба за итно и неодложно отстра-
нување на утврдените недостатоци кои записнички ги констатира во соработка со Др-
жавниот  санитарно-здравствен инспекторат, како и ќе го извести Државниот инспекто-
рат за животна средина, како и другите надлежни инспектори или други државни орга-
ни за утврдените неправилности и ќе побара нивна интервенција. 

(5) Ако констатираните неисправности и неправилности од ставот (4) на овој член, 
претставуваат опасност за загрозување на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето, инспекторот веднаш ќе ја забрани работата на инсталацијата, објектот, по-
стројката, уредот, како и употреба на средствата и опремата за вршење на дејноста. 

(6) Во случаите од ставот (4) на овој член, инспекторот донесува писмено  решение 
во рок од 48 часа од издавањето на усната наредба. 

(7) За вршењето на работите  од ставот (1) на овој член, инспекторот за животна 
средина има право на преземање и на други мерки утврдени со Законот за животната 
средина. 

Член 131 

Делокруг на државниот пазарен инспектор 

(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот пазарен инспектор има право:  
1) да утврди дали правните или физичките лица кои вршат дејност трговија со 
неопасен отпад водат евиденција согласно со членот 32-а став (6) од овој закон;  
2) да утврди дали се пуштаат во промет производи и пакувања кои не содржат ознаки 
со податоци за повторна употреба на производот и на пакувањето, податоци за 
обновливоста на производот и пакувањето, како и за начинот на постапување во 
случај на крај на животниот циклус на производот и пакувањето согласно со членот 49 
од овој закон;  
3) да врши увид и контрола дали при продажба на производи и пакувања се наплатува 
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и враќа кауција, дали се издава сметка или потврда за наплатената кауција, како и 
дали се примаат назад искористените производи и пакувања согласно со членот 50 од 
овој закон;  
4) да утврди дали продавачот склучил договор за прием и/или за откуп на 
искористените производи и пакувања во произведувачот, увозникот или правно и 
физичко лице коешто поседува дозвола согласно со членот 51 од овој закон;  
5) да утврди дали продавачите соодветно ги информираат продавачите за податоците 
за повторна употреба на производот, како и дали ги примаат вратените производи и 
пакувања согласно со членот 52 од овој закон и  
6) да утврди дали е дадена изјава за усогласеност и дали изјавата е достапна во 
согласност со членот 71-б од овој закон.  

(2) Државниот пазарен инспекторат вршењето на инспекцискиот надзор од ставот (1) 
на овој член го врши согласно со Законот за пазарната инспекција и овој закон. 

Член 138-б 

Вршење на откуп на производи и материјали што се во општа употреба 

(1) Тој што врши откуп на производи и материјали што се во општа употреба ќе се 
казни со затвор од три до десет години. 

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е извршено од организирана група 
составена од повеќе од три лица сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку 
четири години. 

Член 138-б 

Вршење на откуп на производи и материјали што се во општа употреба 

(1) Тој што врши откуп на производи и материјали што се во општа употреба ќе се казни со затвор од три до десет 
години. 

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е извршено од организирана група составена од повеќе од три лица 
сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку четири години. 

Член 139 

Општи прекршочни санкции за правните и за физичките лица 

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое постапува со отпад, доколку:  
1) не изработи програми за управување со отпад за тековната година и не ги достави 
до надлежните органи (член 21);  
2) не достави годишен извештај за спроведувањето на своите програми за управување 
со отпад (член 23 став (5));  
3) не постапува со должно внимание и ги предизвика последиците наведени во членот 
24 од овој закон;  
4) остава, фрла, напушта гори или неконтролирано отстранува отпад (член 24-а);  
5) не води евиденција за примениот или испорачан отпад, како и евиденција на 
индивидуалните собирачи на неопасен отпад од кои примиле отпад (член 32-а став 
(6));  
6) ја врши дејноста спротивно на начинот определен со прописот донесен врз основа 
на членот 32-а став (9) од овој закон;  
7) не назначи управител со отпад (член 38);  
8) не води и не ги чува и не ги доставува податоците за евиденција на отпадот 
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(членови 39 и 60);  
9) не го отстрани или одбие да го отстрани отпадот на начин предвиден со овој закон 
(член 40);  
10) постапи спротивно на одредбите од членот 42-а на овој закон;  
11) не го собираат, селектираат и предаваат комуналниот отпад (членови 43 и 44);  
12) не склучиле договор за давателот на услуга или со овластено правно и физичко 
лице за собирање и транспортирање на отпадот (членови 43 и 65);  
13) комуналниот отпад што го создава не го остава на местата за собирање на 
комунален отпад, определени од општините и од градот Скопје (член 44);  
14) не ги информира потрошувачите за повторната употреба и обновливоста на 
искористените производи и пакувањето (член 49);  
15) не го означи производот или пакувањето на начин на кој се обезбедуваат податоци 
за повторната употреба и обновливоста на производот и пакувањето (членови 49 и 
52);  
16) не наплатува кауција за продадените производи и пакувања за кои е утврдена 
наплата и ако одбие да ја надомести наплатената кауција на потрошувачот (член 50);  
17) не ги прими назад искористените производи и пакувања (член 50);  
18) не го врати искористениот производ и пакување (членови 53 и 71);  
19) не го собере и не го транспортира создадениот инертен отпад (градежен шут) до 
местата определени за тоа или не го предаде на правните и на физичките лица кои 
собираат и транспортираат отпад (член 54);  
20) не водат соодветна евиденција за индустрискиот неопасен отпад (член 56);  
21) врши увоз на отпад заради складирање и отстранување (член 103);  
22) врши извоз, увоз или транзит на отпад без дозвола (член 103) и  
23) се користи отпадот спротивно на намената за која е издадена дозволата (член 
104).  

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на физичко лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот (1) точки 3, 
4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22 и 23 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое постапува со отпад доколку:  
1) не го селектира и не го класифицира опасниот отпад, според видот и 
карактеристиките определени во Листата на видовите отпад и постапи спротивно на 
одредбите од членот 26 на овој закон;  
2) врши складирање на отпад без дозвола (член 32);  
3) не обезбеди видео надзор на пропишаниот начин (член 32-а став (10));  
4) не го складира опасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите 
предвидени за таа намена (член 33);  
5) не обезбедува согласност и правилно складирање на опасниот отпад, на 
пропишаните места во близина на местото каде што е создаден (член 33);  
6) пред отстранувањето, не го подложи опасниот отпад на третман (член 34 став (2));  
7) го чува опасниот отпад во претоварни станици подолго од пропишаното (член 37 
став (2));  
8) податоците за опасниот отпад не ги доставува еднаш годишно до органот на  
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (членови 
39 и 60);  
9) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 57);  
10) го истура и/или фрла опасниот отпад во водите, почвата, во садови кои не се 
предвидени за собирање на одредени видови отпад, во канализационите и во другите 
инфраструктурни системи и објекти (член 57);  
11) го меша опасниот отпад со други видови опасен отпад и мешање на опасен со 
неопасен отпад (член 58);  
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12) не го извести надлежниот орган кога опасниот отпад е измешан со други видови 
отпад и започне постапка за негово издвојување без согласност (член 59);  
13) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад не предаде/предадат 
идентификационен формулар со податоци за видот, местото на настанување, 
количеството и начинот на пакување на опасниот отпад (член 61);  
14) создавачот, односно поседувачот на опасен отпад не достави точни податоци во 
идентификациониот формулар (член 61);  
15) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад со идентификациониот формулар 
не достави извештај за карактеристиките на отпадот (член 61);  
16) не достави примерок од идентификациониот формулар за опасниот отпад до 
надлежниот орган (член 61);  
17) не побарало процена на опасните карактеристики на создадениот отпад, иако 
постоело оправдано сомневање за тоа (член 62);  
18) не го означува пакувањето на опасниот отпад со натписот „Опасен отпад”, како и 
видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);  
19) не го пакува опасниот отпад во посебно конструирани садови, во зависност од 
видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);  
20) не склучи договор за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65);  
21) не постапува согласно со одредбите од членот 68 на овој закон;  
22) не постапува согласно со одредбите од членот 69 на овој закон;  
23) врши производство, увоз и промет на батерии и акумулатори коишто содржат 
повеќе од 0,0005 масени проценти жива, вклучувајќи ги и оние батерии и акумулатори 
кои се вградени во апарати и опрема, како и необележани батерии и акумулатори 
коишто содржат повеќе од 25 мг жива по ќелија, освен алкалните манганови батерии; 
повеќе од 0,025 масени проценти кадмиум; повеќе од 0,4 масени проценти олово и на 
другите алкални манганови батерии кои содржат повеќе од 0,025 масени проценти 
жива (член 70); 9  
24) врши промет на електрична и електронска опрема којашто содржи олово, жива 
кадмиум, шестовалентен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или 
полибромирани дифенилетери (член 71-а);  
25) не го предаде искористеното возила на правно или физичко лице кое поседува 
дозвола за собирање, третман или преработка согласно со овој закон и друг пропис 
(член 72 став (3));  
26) отстранува или предава компоненти и материјали од искористените возила како 
комунален отпад (член 72 став (5));  
27) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (2) и (6) на овој закон;  
28) не води евиденција, односно не ја доставува на начин определен согласно со 
членот 72 став (7) од овој закон;  
29) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (9) на овој закон;  
30) со медицинскиот отпад постапува спротивно на членот 73 од овој закон;  
31) отстранува отпад од титаниумдиоксид (член 74);  
32) не постапува на начин определен со членот 75-а од овој закон;  
33) не постапува соодветно со отпадот од азбест и со производи кои содржат азбест, 
како и со отпадот создаден при научно-истражувачките дејности (членови 75 и 76) и  
34) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги доставува податоците на 
надлежните органи (членови 108 и 111).  

(4) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на физичко лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот (3) точки 1, 
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32 на овој член. 

(5) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот 
(1) на овој член. 
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(6) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот 
(3) на овој член. 

(7) На одговорното лице од ставовите (5 ) и (6) на овој член, прекршочниот орган може 
да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста во траење од три 
до 15 дена. 

(8) За дејствијата од ставот (1) точки 4, 11, 13 и 19 и ставот (3) точки 9 и 25 на овој 
член, покрај органите на инспекциски надзор од членот 126 на овој закон, право и 
обврска за увид има и работник на органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на внатрешни работи. 

(9) Во случаите од ставот (8) на овој член работникот на органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на внатрешни работи е должен за наодот од увидот 
да достави пријава за покренување на прекршочна постапка до надлежниот инспектор 
за животна средина. 

(10) Надлежен орган за водење на прекршочната постапка и за изрекување на 
прекршоците од овој член е Прекршочната комисија формирана согласно со Законот 
за животната средина. 

 

Член 140 

Прекршочни санкции за собирачите и за транспортерите на отпад 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице кое собира и транспортира неопасен отпад доколку:  
1) собирањето и транспортирањето на отпадот се врши спротивно на одредбите од членот 27 
ставови (3), (4), (5) и (6) на овој закон;  
2) врши собирање и транспортирање на комунален отпад спротивно на одредбите од членот 45 
на овој закон;  
3) врши собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола (член 
45);  
4) врши собирање без да поседува дозвола и без повратен прием на искористени производи и 
пакувања (член 51);  
5) не го собира и не го транспортира опасниот отпад одделно од другите видови отпад (член 
57);  
6) транспортира опасен отпад кој не е соодветно спакуван и обележан (член 64);  
7) го транспортира опасниот отпад без идентификационен формулар (членови 60 и 55);  
8) отпадот што се транспортира не одговара на податоците наведени во идентификациониот 
формулар (членови 60 и 56);  
9) не достави примерок од идентификациониот формулар за опасниот отпад до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (член 60);  
10) не води евиденција и не ги чува податоците од евиденцијата за видот, количеството, 
потеклото, почетната и крајната дестинација на транспортираниот отпад (членови 39 и 60);  
11) податоците за опасниот отпад не ги доставува еднаш годишно до Министерството за 
животна средина и просторно планирање (членови 39 и 60) и  
12) собирањето и транспортирањето на опасен отпад го врши без дозвола (член 66).  

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното 
лице кое собира и транспортира опасен отпад за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 
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лице во правното лице кое собира и транспортира опасен отпад за дејствијата од ставот (1) на 
овој член. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 
лице во правното лице кое собира и транспортира неопасен отпад за дејствија од ставот (1) на 
овој член. 

(5) На правно лице за прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече 
прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста во траење од три до 15 дена. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на овој член, прекршочниот орган може да му 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста, во траење од три до 15 дена. 

(7) Надлежен орган за водење на прекршочната постапка и за изрекување на прекршоците 
од овој член е Прекршочната комисија формирана согласно со Законот за животната средина. 

Член 141 

Прекршочни санкции за преработувачите на отпад 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице кое преработува неопасен отпад, доколку:  
1) не подготви програма за управување со отпад (член 21);  
2) преработката на отпадот ја врши спротивно на членот 28 од овој закон и не ги применува 
операциите од членот 29 на овој закон;  
3) преработува отпад без поседување на дозвола (член 32);  
4) преземе отпад за преработка, кој не одговара на податоците наведени во 
идентификациониот формулар (членови 56 и 61);  
5) не достави примерок од идентификациониот формулар за отпад до надлежните органи 
(членови 56 и 61);  
6) не води и не ги чува податоците од евиденциите за видот и количеството на преработениот 
отпад (членови 39 и 60);  
7) еднаш годишно не доставува податоци од евиденцијата до надлежните органи (членови 39 и 
60) и  
8) не врши мониторинг на преработувањето на отпадот (член 108).  

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното 
лице кое преработува опасен отпад за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице кое преработува опасен отпад за дејствијата од ставот (1) 
на овој член. 

(4) Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 
лице во правното лице кое преработува неопасен отпад за дејствијата од ставот (1) на овој 
член. 

(5) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече 
прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста во траење од три до 15 дена. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на овој член, прекршочниот орган може да му 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста во траење од три до 15 дена. 

(7) Надлежен орган за водење на прекршочната постапка и за изрекување на прекршоците 
од овој член е Прекршочната комисија формирана согласно со Законот за животната средина. 

Член 142 
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Прекршочни санкции за отстранувачите на отпад 

(1) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое постапува со неопасен отпад, доколку:  
1) не изработи програма за управување со отпад (член 21);  
2) не го отстранува неопасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите 
предвидени за таа намена, како и отпадот што не бил подложен на третман (член 34);  
3) го отстранува неопасниот отпад без примена на операциите од членот 35 на овој закон;  
4) не води евиденција и не ги чува податоците од евиденциите за видот и за количеството 
отстранет неопасен отпад (член 39);  
5) еднаш годишно не доставува податоци од евиденцијата до надлежниот орган (член 39);  
6) не ги исполнува пропишаните услови за депонија (членови 79 и 80);  
7) не поседува дозвола за оператор на депонии (член 84);  
8) отстранува отпад што не е прифатлив во депонија (член 87);  
9) прифаќа отпад што не соодветствува со класата на депонијата (член 88);  
10) не го следи влијанието на работата на депонијата врз животната средина и не го извести 
надлежниот орган за тоа (член 91);  
11) депонијата престане со работа без соодветното решение (член 92);  
12) не се грижи за депонијата по нејзиното престанување со работа (член 93);  
13) не ги спроведува упатствата за затворање и за грижа за депонијата по нејзиното затворање 
(член 93);  
14) врши горење и согорување на отпад без дозвола (член 98);  
15) не поседува дозвола за горење и согорување (член 99);  
16) не одбие за согорување отпад кој не е соодветен и не ги чува примероците од отпад (член 
100) и  
17) не ја спроведува програмата за работа, мониторинг и контрола на објектот или на 
постројката за отстранување на отпадот (членови 108 и 109).  

(2) Глоба во износ од 12.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое постапува со опасен отпад доколку:  
1) не изработи програма за управување со отпад (член 21);  
2) не го отстранува опасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите предвидени 
за таа намена, како и отпадот што не бил подложен на третман (член 34);  
3) го отстранува опасниот отпад без примена на операциите од членот 35 на овој закон;  
4) го преземе опасниот отпад за отстранување, кој не одговара на податоците наведени во 
идентификациониот формулар (членови 56 и 61);  
5) не достави примерок од идентификациониот формулар до надлежниот орган (членови 56 и 
61);  
6) не води евиденција и не ги чува податоците од евиденциите за видот и за количеството 
отстранет опасен отпад (членови 39 и 61);  
7) еднаш годишно не доставува податоци од евиденцијата до надлежниот орган (членови 39 и 
61);  
8) не ги исполнува пропишаните услови за депонија (членови 79 и 80);  
9) не поседува дозвола за оператор на депонии (член 84);  
10) отстранува отпад што не е прифатлив во депонија (член 87);  
11) прифаќа отпад што не соодветствува со класата на депонијата (член 88);  
12) не го следи влијанието на работата на депонијата врз животната средина и не го извести 
надлежниот орган за тоа (член 91);  
13) депонијата престане со работа без соодветното решение (член 92);  
14) не се грижи за депонијата по нејзиното престанување со работа (член 93);  
15) не ги спроведува упатствата за затворање и за грижа за депонијата по нејзиното затворање 
(член 93);  
16) врши горење и согорување на отпад без дозвола (член 98);  
17) не поседува дозвола за горење и согорување (член 99);  
18) не одбие за согорување отпад кој не е соодветен и не ги чува примероците од отпад (член 
100) и  
19) не ја спроведува програмата за работа, мониторинг и контрола на објектот или на 
постројката за отстранување на отпадот (членови 108 и 109).  

(3) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
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одговорното лице во правното лице кое постапува со неопасен отпад за дејствијата од ставот 
(1) од овој член. 

(4) Глоба во износ од 3000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице кое постапува со опасен отпад за дејствијата од ставот (2) 
на овој член. 

(5) На сторителот на прекршокот од овој член, надлежниот суд може да му изрече 
прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста во траење од најмалку една дo најмногу 
три години. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на овој член, надлежниот суд може да му 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста во траење од најмалку една од 
најмногу две години. 

(7) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд. 

 


