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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДOT

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 
октомври 2013 година.

 
   Бр. 07 – 4035/1                             Претседател

21 октомври 2013 година         на Република Македонија,                      
     Скопје                                          Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОТПАДOT

Член 1
Во Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија” 

број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10,  51/11 и 123/12), во членот  6 точките 
38 и 39 се менуваат и гласат:

„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; 

39. Индивидуален собирач на отпад е физичко лице кое повремено или редовно собира 
и продава неопасен отпад на правно или физичко лице кое поседува дозвола за вршење на 
дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад и за што е евидентирано кај тоа 
правно или физичко лице;“. 

Член 2
Во членот 32 став (11) зборовите: „пет години“ се заменуваат со зборовите: „три 

години.“

Член 3
Насловот на членот 32-а и членот 32-а се менуваат и гласаат:
“ Забрана за вршење на трговија со неопасен отпад
(1) Се забранува вршење на дејноста трговија со неопасен отпад, освен доколку 

правното или физичкото лице поседува дозвола за вршење на дејноста складирање, 
третман и/или преработка на отпад.
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(2) По исклучок од ставот (1) на овој член не е потребно поседување на дозвола за 
вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, во следниве случаи 
за:

1) неопасен отпад кој потекнува од сопствено производство; 
2) неопасен отпад кој потекнува од оштетена и употребена сопствена опрема и 
3) продажба на неопасен отпад од страна на индивидуални собирачи на отпад, доколку 

купувачите поседуваат дозвола во согласност со ставот (1) на овој член.
(3) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да водат 

евиденција и да го утврдуваат потеклото на примениот или испорачаниот отпад на 
посебни обрасци за примениот или испорачаниот отпад, како и да води евиденција на 
индивидуалните собирачи на неопасен отпад од кои примиле и откупиле отпад.

(4) Правните и физичките лица евиденцијата од ставот (3) на овој член се должни да ја 
чуваат најмалку пет години.

(5) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член доколку не можат да го 
утврдат потеклото на примениот или испорачаниот отпад не смеат истиот да го откупат.

(6) Начинот на водење на евиденцијата, формата и содржината на обрасците од ставот 
(3) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина.

(7) Во случаите од ставот (5) на овој член правните и физичките лица се должни да го 
пријават случајот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
внатрешните работи.

(8) Производите и материјалите што се во општа употреба како што се: метални и 
електрични делови од железничка опрема; метални делови од електрични водови и 
далноводи; метални делови и метална жица од воздушни телефонски водови; сите видови 
шахти, сливници за атмосферска канализација и граничници на шахти; бакарни кабли со 
висок пресек; алуминиумски кабли; еластични огради - браници за патишта; сите видови 
на сообраќајни знаци и патокази; громобрани; бисти, споменици и други уметнички и 
археолошки предмети и делови од нив (букви од натписи и слично) и други производи и 
материјали со чие оштетување или одземање може да се загрозува животот и здравјето на 
луѓето, сигурноста на јавниот сообраќај или објекти на јавни инсталации, како и нивното 
нормално функционирање (во натамошниот текст: производи и материјали во општа 
упoтреба), правните и физичките лица од ставот (1) на овој член не смеат да ги откупуваат 
од индивидуални собирачи.

(9) Вршителите на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, можат 
само од правни и физички лица да откупуваат производи и материјали што се во општа 
употреба, доколку истите ќе поднесат доказ дека производите и материјалите што се во 
општа употреба се во нивна сопственост.“

Член 4
Членот 32-б се менува и  гласи: 
“Одземање на дозвола за складирање третман и/или преработка на отпад
(1) 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 дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад доколку правните 
и физичките лица: 

- двапати во период од една година ги прекршиле минимално-техничките услови за 
вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад,

- извршиле измени на активностите за кои ја добиле дозволата од членот 32 од овој 
закон и

- вршат трговија со производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а 
став (7) од овој закон, спротивно на одредбите од овој закон.
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(2) Против решението од ставот (1) 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 5
Членовите 32-в и 32-г се бришат.

Член 6
Во членот 40  ставот (4) се менува и гласи:
„Доколку постојат сознанија дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат 

производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (7) од овој закон 
и/или се врши складирање и собирање на отпад спротивно на одредбите од овој закон, 
овластениот инспектор за животна средина и/или државниот инспектор за животна 
средина имаат право да вршат инспекциски надзор во имот што е во приватна 
сопственост.“

Член 7
Во членот 42-а зборовите: „дозвола за трговија со неопасен отпад“ се заменуваат со 

зборовите: „дозвола за вршење на дејноста, складирање, третман и/или преработка на 
отпад“.

Член 8
Во членот 43 став (7) зборот „можат“ се заменува со зборовите: „се должни“.

Член 9
Во членот 106-а ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 10
Во членот 125 став (1) зборовите: „ при складирање и трговија со отпад “ се заменуваат 

со зборовите: “како и при складирање на отпад“. 
Ставот (2) се менува и гласи:
„Правните и физичките лица за добивање на дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад и 

дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад се должни да приложат 
финансиска гаранција или друго соодветно осигурување.“

Член 11
Во членот 127  став (1) точката 8 се менува и гласи:
„утврди дали правните или физичките лица водат евиденција и ги чуваат податоците од 

евиденцијата согласно со членот 32-а ставови (3) и (4) од овој закон;“.
Точката 18 се менува и гласи:
„врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост или кај 

субјекти кои поседуваат дозвола согласно со членот 32 од овој закон се чуваат производи 
и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (8) од овој закон и/или се 
врши трговија со отпад спротивно на одредбите од овој закон (членови 32-а став (9) и 40 
став (4));“.

Ставот (4) се менува и гласи:
„Во случаите од ставот (1) точка 18 на овој член 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 внатрешните работи и доколку се 
утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што 
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се во општа употреба од членот 32-а став (8) од овој закон и/или се врши трговија со отпад 
спротивно на одредбите од овој закон, ќе им ги одземе предметите и материјалите што се 
во општа употреба и/или производите и материјалите со кои се врши трговија со отпад 
спротивно на овој закон.“

Член 12
Во членот 128  став  (1) точка 8 зборовите: „став (8)“ се заменуваат со зборовите: „став 

(5)“.
Точката 15 се менува и гласи:
„ќе им ги одземе производите и материјалите што се во општа употреба, доколку при 

увид и контрола се утврди дека на имот што е во приватна сопственост или кај субјекти 
кои поседуваат дозвола согласно со членот 32 од овој закон се чуваат производи и 
материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (8) од овој закон и/или 
производите и материјалите со кои се врши трговија со отпад спротивно на одредбите од 
овој закон (членовите 32-а ставови (8) и (9) и 40 став (4));“.

Во ставот (7) зборовите: „нелегална трговија со отпад“ се заменуваат со зборовите: 
„трговија со отпад спротивно на одредбите од овој закон“.

Член 13
Во членот 129  став (1) точката 12 се менува и гласи:
„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 членот 32-а став (8) од овој 
закон и/или се врши трговија со отпад спротивно на одредбите од овој закон (член 40 став 
(4));“.

 
Член 14

Во членот 130  став (1) точката 9 се менува и гласи:
„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 членот 32-а став (8) од овој закон и/или се врши трговија со 
отпад спротивно на одредбите од овој закон (член 40 став (4));“.

Во ставот (8) зборовите: „нелегална трговија со отпад“ се заменуваат со зборовите: 
„трговија со отпад спротивно на одредбите од овој закон“.

Член 15
Во членот 131 став (1) точката 1 се менува и гласи:
„да утврди дали правните или физичките лица при вршење трговија со неопасен отпад 

водат евиденција согласно со членот 32-а став (3) од овој закон;“.

Член 16
Членот 138-в се брише.

Член 17
Во членот 139 став (1) точката 5 се менува и гласи:
„не води евиденција за примениот или испорачаниот отпад (член 32-а став (3));“. 
Во точката 6 зборовите: „ став (8)“ се заменуваат со зборовите: „ став (5) “.
Во ставот (3) точките 4 и 5 се бришат.
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 и 35 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33.
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Во ставот (4) зборовите: „точки 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32 на 
овој член“ се заменуваат со зборовите: „точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 27, 29 и 
30 на овој член“.

Во ставот (8) зборовите: „точки 11 и 26“ се заменуваат со зборовите: „точки 7 и 22“.

ПРЕОДНИ  ОДРЕДБИ

Член 18
Дозволите за трговија со неопасен отпад издадени согласно со Законот за управување 

со отпад („Службен весник на Република Македонија” број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 
143/2008, 124/10, 51/11 и 123/12) ќе продолжат да важат во рок од шест месеци сметано од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

По истекот на рокот од ставот (1) на овој член издадените дозволи за трговија со 
неопасен отпад престануваат да важат.

Член 19
Започнатите постаки за издавање на дозволи за трговија со неопасен отпад со денот на 

влегувањето во сила на овој закон се запираат за што органот надлежен за вршење на 
стручни работи во животната средина ги известува подносителите на барањата за 
издавање на дозволи за трговија со неопасен отпад согласно со Законот за општа управна 
постапка.

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија".


