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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Врз основа член 66 став (6) од Законот за управување со отпад („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, и 107/07, 102/08 и 143/08), министерот за животна 
средина и просторно планирање во согласност со министерот за транспорт и врски  донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ 

И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на дозволата за собирање и 

за транспортирање на опасниот отпад. 
 

Член 2 
Дозволата од став 1 на овој член се издава  во формат  А - 4 на бела хартија. 
Дозволата за собирање и за транспортирање  на опасниот отпад  се состои од две 

страни со следната содржина: 
1. Предната страна содржи:  
- натпис “Република Македонија“, под него грбот, а под него натпис “Министерство за 

животна средина и просторно планирање“; 
- бројот на решението за издавање на дозволата; 
- носител на дозволата; 
- седиште; 
- реден број на уписот; 
- даночен број; 
- евидентен број на дозволата; 
- датум на издавање на дозволата; 
- датум на важење на дозволата; 
- печат на Министерството за животна средина и просторно планирање и потпис на 

овластеното лице. 
2. Задната страна се состои од : 
- шифра и име на видовите на отпад согласно Листата на видови на отпад за кои се 

издава дозволата. 
Образецот на дозволата за вршење на дејност за собирање и за транспортирање  на 

опасниот отпад е  даден во Прилог кој е  составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот денот од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31 декември 2010 година. 
 

     Бр. 07-2727/2                                             Бр. 01-10490/1 
19 јули 2010 година                               22 јули 2010 година 
         Скопје                                                  Скопје          
 
 Министер за животна средина              Министер за транспорт 
   и просторно планирање,                          и врски, 
  д-р Неџати Јакупи, с.р.                Миле Јанакиески, с.р. 
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