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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 32 став (6) од Законот за управување со отпадот ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 123/12 ), 
министерот за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ 
ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА 
КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 1 
Во  Правилникот за за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за 

преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата 
како и минималните техничките услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или 
складирање на отпад (“Службен весник на Република Македонија“ број  23/07, 76/07, 
122/08  и 126/12 )  членот 3  се менува и гласи: 

“ (1) Кон барањето за добивање на дозвола, се приложува и следната документација: 
- Решение за упис во трговскиот регистар; 
- Изјава дека барателот ќе води посебна сметка и одвоена евиденција за секоја од 

дејностите што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат 
податоци за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од 
работењето, финансиските трансакции на претпријатието, сметководственото работење на 
претпријатието, како и консолидирани финансиски извештаи доколку барателот врши две 
или повеќе дејности од јавен интерес; 

- Потврда дека против барателот, со правосилна судска одлука не е изречена мерка за 
безбедност, забрана за вршење на определена дејност или забрана за вршење на 
професија; 

- Потврда за финансиска гаранција или соодветно осигурување, кое би било доволно за 
покривање на трошоците за справување со отпад и трошоците за елиминирање на 
штетните ефекти од дозволените дејности без оглед дали настанале за време или по 
истекот на дозволата; 

- Потврда  дека локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или 
преработка на отпад се наоѓа надвор од населено место, односно истата да е во зона 
предвидена со планската и урбанистичката документација на единиците на локалната 
самоуправа; 

- Доказ за сопственост (имотен лист) или договор за изнајмување или договор за 
соработка; 

-  Дозвола за градба, доколку на локацијата постојат градежни објекти, или имотен лист 
со внесени градежни објекти; 

- Записници, решенија или заклучоци за последните извршени инспекциски надзори за 
постоечките инсталации  од страна на надлежни инспекциски органи; 

- Решение за одобрување на студијата за оценка на влијание врз животната, или 
одобрение на елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната 
средина; 
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- Изјава за веродостојност на дадените податоци и на документацијата, потпишана од 
барателот или лицето овластено за застапување и претставување на барателот дадена на 
образец Прилог 2 и е составен дел на овој правилник; 

- Потврда за уплатена административна такса  и 
- Полномошно заверено од овластено лице на барателот, доколку барателот го 

застапува и претставува друго лице или адвокат.  
(1) Барањето од став (1) на овој член се поднесува во три примероци во писмена форма.  
(2) Барањето од став (1) на овој член треба да биде потпишано од барателот или лицето 

овластено за застапување и претставување на барателот и заверено со печат на барателот.“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 07-11737/3  
28 декември 2012 година Министер, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
 


