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3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

                          Сл. Весник на Р. Македонија бр.107/07 од 7.09.2007 год. 

 

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

Македонија" бр. 68/2004 и 71/2004), членот 1 се менува и гласи: 
„Со овој член се уредува управувањето со отпадот; начелата и целите за 

управување со отпад; плановите и програмите за управување со отпадот; права и 
обврски на правни и физички лица во врска со управувањето со отпадот; барањата и 
обврските на правните и физичките лица кои произведуваат производи и пакувања и 
кои што на крајот на животниот циклус ја оптоваруваат животната средина; начинот 
и условите под кои што може да се врши собирање, транспортирање, третман, 
складирање, преработка и отстранување на отпадот; увозот, извозот и транзитот на 
отпадот; мониторингот; информативниот систем; финансирањето и надзор над 
управувањето со отпадот." 
 

Член 2 
Во членот 6 точка 1 по зборот „предмет" се додавааат зборовите; „што припаѓа 

во категориите на отпад од членот 25 на овој закон". 
Во точката 2 зборовите: „што содржи супстанции кои имаат" се заменуваат со 

зборовите: „што по својот состав или концентрации на опасни супстанции може да 
предизвика опасност по животната средина, животот и здравјето на луѓето и коишто 
имаат".  

„Во точката 4 на крајот та реченицата точката и запирката се бришат и се 
додаваат зборовите: „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;". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„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;". 

Во точката 8 на крајот од реченицата точката и запирката се бришат и се 
додаваат зборовите: „како што е отпадот од храна или градинарски отпад, како и 
хартија и картони;". 

Во точката 9 на крајот од реченицата точката и запирката се бришат и се 
додаваат зборовите: „вклучувајќи ги и масните остатоци од резервоарите, мешавини 
од вода и на масла и емулзии;". 

Точката 11 се менува и гласи: 
„11. Опрема која содржи ПХБ е опрема која што содржи или содржела ПХБ, 

на пример, трансформатори, кондензатори, контејнери и други садови кои што 
содржат остатоци од ПХБ, како и друга опрема што содржи или содржела ПХБ и што 
не била деконтаминирана (во натамошниот текст: опрема);". 

Во точката 15 зборот „уред" се заменува со зборот „опрема", а зборот „уредот" 
се заменува со зборот „опремата". 

Во точката 16 на крајот на реченицата се додава нова реченица која гласи:     
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„Пакувањата можат да бидат поединачни (продажни или примарни пакувања), 
збирни или (групни или секундарни пакувања), или транспортни (терцијални 
пакувања)." 

Во точката 19 зборовите: „ветеринарни станици" се заменуваат со зборовите: 
„ветеринарни друштва". 

Во точката 22 зборовите: „отпаден азбест" се заменуваат со зборовите: „отпад 
од азбест". 

По точката 22 се додава нова точка 23, која гласи: 
„23. Отпадни гуми се гуми од моторни возила (автобуси, камиони, приколки, 

мотоцикли и друго), земјоделски машини, градежни машини и слично чија што 
употребна функција завршила, сопственикот има намера да ги отфрли, ги отфрла 
или од него се бара да ги отфрли;". 

Точката 23 станува точка 24. 
Точката 24 која станува точка 25 се менува и гласи: 
„25. Поседувач е создавачот на отпад или правното и физичкото лице кое има 

отпад во свое владение;". 
По точката 25 се додава нова точка 26, која гласи: 
„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;". 

Точките 25 и 26 стануваат точки 27 и 28. 
Во точката 27 која станува точка 29 по зборовите: „Управување со отпад е" се 

додаваат зборовите: „збир на активности, мерки и одлуки наменети за". 
Точката 28 станува точка 30. 
Во точката 29 која станува точка 31 по зборовите: „утврдени со" се додаваат 

зборовите: „членот 29 на". 
Точките 30 и 31 стануваат точки 32 и 33. 
По точката 32 која станува точка 34 се додава нова точка 35, која гласи: 
„35. Повторна употреба на отпадот е секоја постапка или метод со кои се 

обезбедува отпадот да биде повторно употребен за иста цел за која што првобитно 
бил наменет во согласност со овој закон или друг пропис;". 

Во точката 33 која станува точка 36 по зборот „операциите" се додаваат 
зборовите: „од членот 35 на овој закон". 

Точката 34 која станува точка 37 се менува и гласи: 
„37. Собирање на отпад подразбира активност на собирање, сортирање и/или 

мешање на отпадот заради транспорт;". 
По точката 37 се додаваат две нова точки 38 и 39, кои 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, 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 физичко лице кое има дозвола за трговија со 
неопасен отпад согласно со овој закон или друг пропис;". 

Точката 35 која станува точка 40 се менува и гласи:  
„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;". 

Во точката 36 која станува точка 41 зборовите: „е организирана дејност за 
складирање" се заменуваат со зборовите: „претставува времено чување на". 

Точката 37 која станува точка 42 се менува и гласи:  
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„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;". 

По точката 38 која станува точка 43 се додаваат две нови точки 44 и 45, кои 
гласат: 

„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;". 

Точките 39 и 40 стануваат точки 46 и 47. 
Во точката 41 која станува точка 48 зборовите: "областа на" се бришат. 
Точката 42 станува точка 49. 

 
Член З 

Во членот 17 став (2) по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат: 
„3) насоки и цели во врска со управувањето со отпад вклучувајќи го и 

временскиот распоред на нивното реализирање; 
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;". 

Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 5, 6, 7, 8 и 9. 
Во точката 8 која станува точка 10 точката и запирката на крајот на реченицата 

се бришат и се додаваат зборовите: „вклучувајќи ги мерките и роковите за 
реализација;". 

Точките 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стануваат точки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
и 18. 

Во ставот (3) зборовите: „Органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина" се заменуваат со зборовите: „Надлежен орган за 
вршење на стручни работи во животната средина". 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„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." 
 

Член 4 
Во членот 20 став (1) по зборовите: „животна средина" се додаваат зборовите: 

„на предлог на надлежен орган за вршење на стручни работи во животната 
средина." 
 

Член 5 
Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност во текот на 

една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или 
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повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да ја реализираат 
Програмата за управување со отпад, согласно со членот 19 од овој закон." 

Во ставот (3) зборовите: „кои создаваат, преработуваат или отстрануваат 
индустриски неопасен и опасен отпад" се бришат. 

Во ставот (4) по точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат: 
„5) рокови за реализација на одделни барања од планот за управување со 

отпад и рокови за реализации на одделни фази од планот; 
6) временска рамка за спроведување на стандардите кои се однесуваат на 

составот и изработката на одделни производи и пакувања и нивната соодветност за 
повторна употреба или преработка вклучително и рециклирањето;". 

Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 7, 8, 9 и 10. 
 

Член 6 
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 

 
"Член 24-а 

Неконтролирано отстранување на отпадот 
 
Забрането е оставање, фрлање, напуштање, спалување или неконтролирано 

отстранување на отпадот." 
 

Член 7 
Во членот 25 став (1) точка 1 точката и запирката на крајот на реченицата се 

бришат и се додаваат зборовите: „кои не се специфицирани подолу;". 
 

Член 8 
Членот 27 се менува и гласи: 
„(1) Собирањето на отпадот се врши од страна на собирачи на отпадот со што 

отпадот се собира од создавачот или поседувачите на отпад и се транспортира до 
места определени за постапување со отпад. 

(2) Правните и физичките лица кои собираат отпад се одговорни за безбедно 
собирање и транспортирање на отпадот од местото на неговото собирање до местото 
на неговото предавање. 

(3) Отпадот може да се транспортира со специјални возила наменети за 
транспорт на отпад, затворени возила, контејнери или друг вид соодветни возила со 
кои се спречува растурање, испаѓање на отпадот за време на собирањето, 
транспортот, утоварот и/или истоварот. 

(4) Во случај на загадување на животната средина кое може да настане за 
време на собирањето и транспортот на отпадот, собирачот на отпадот е одговорен за 
отстранување на настанатите загадувања и настанатата штета по животната средина. 

(5) Отпадот се транспортира до местото одредено од создавачот или 
поседувачот на отпадот. Како место одредено од создавачот или поседувачот може 
да биде само место кое обезбедува дека со предадениот отпад ќе се постапува 
согласно со законски определените начини. 

(6) Ако отпадот не може да се транспортира до местото одредено од создавачот 
или поседувачот на отпадот, односно на места каде што не може да се постапува 
согласно со законски определените начини, собирачот, односно транспортерот е 
должен да го врати отпадот на создавачот или поседувачот." 
 

Член 9 
Во членот 32 ставот (3) се брише, 
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Во ставот (5) зборовите: „за преработка на отпад" се заменуваат со зборовите: 
„од ставот (1) на овој член". 

Во ставот (6) бројот (3) се заменува со бројот (1). 
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Правните и физичките лица кои складираат помалку од 10 тона инертен 

отпад и/или не помалку од 2 тона неопасен отпад на годишно ниво не треба да 
поседуваат дозвола од ставот (1) на овој член." 
 

Член 10 
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 

 
"Член 32-а 

Дозволи за трговија со неопасен отпад 
 

(1) За вршење на дејност трговија со неопасен отпад, правните и физичките 
лица се должни да поседуваат дозволи за трговија со неопасен отпад. 

(2) Барањето за добивање на дозвола од ставот (1) на овој член се 
поднесува до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина. 

(3) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина за период од десет 
години за што се води посебен регистар. 

(4) Формата и содржината на дозволата од ставот (1) на овој член, формата и 
содржината на барањето од ставот (2) на овој член, начинот и постапката за 
нејзино издавање како и формата и содржината на регистарот од ставот (3) на овој 
член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина. 
(5) По исклучок од ставот (1) на овој член не е потребно поседување на дозвола во 
следниве случаи: 

-  за неопасен отпад кој потекнува од сопствено производство; 
-  за неопасен отпад кој потекнува од оштетена и употребена сопствена 

опрема и 
-  за продажба на неопасен отпад од страна на индивидуални собирачи на отпад, 
доколку купувачите поседуваат дозвола во согласност со ставот (1) од овој член. 

(6) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да водат 
евиденција на посебни обрасци за примениот или испорачан отпад, како и 
евиденција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад од кои примиле отпад. 

(7) Начинот на водење на евиденцијата, формата и содржината на обрасците 
од ставот (6) на овој член, како и начинот и условите за вршењето на дејноста 
трговија со неопасен отпад, ги пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. 

(8) Владата на Република Македонија на предлог на органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина ги определува 
производите и материјалите што се во општа употреба, а кои вршителите на 
дејноста трговија со неопасен отпад не смеат да ги откупуваат од индивидуалните 
собирачи на отпад." 
 

Член 11 
Во членот 33 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Отпадот се складира на места кои се технички опремени за привремено 

складирање на отпадот на локации на создавачот на отпадот, во местата за 
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собирање, претоварни станици и други локации за собирање во согласност со овој 
закон." 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 
„(3) Правните и физичките лица кои создаваат отпад можат отпадот 

привремено да го складираат во близина на местото на неговото создавање, но 
најдолго една година сметано од денот на неговото создавање, доколку отпадот е 
наменет за отстранување, односно најдолго до три години сметано од денот на 
неговото создавање доколку отпадот е наменет за третман и за преработка." 

Ставот (3) се брише. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„За складирање на отпадот од ставот (3) на овој член, создавачот или 

поседувачот на отпад е должен претходно да обезбеди согласност од надлежен 
орган за вршење на стручни работи во животната средина. Согласноста се издава 
ако се исполнети условите за складирање на отпад согласно со овој закон или друг 
пропис.“ 

 
Член 12 

Во членот 38 став (4) зборот „петгодишно" се заменува со зборот „тригодишно". 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Комисијата од ставот (5) на овој член е составена од пет члена кои имаат 

најмалку пет години работно искуство во областа на управувањето со отпадот." 
Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и (9). 

 
Член 13 

Во насловот на Главата IV по поднасловот IV  
 

1. Постапување со комунален отпад се додава нов член 42-а, кој гласи: 
 

"Член 42-а 
Обврска за предавање на отпад 

 
Правните и физичките лица кои создаваат или поседуваат комунален или друг 

вид на отпад се должни отпадот да го предадат на правни и физички лица кои 
поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање отпад, односно дозвола за 
трговија со неопасен отпад, или да го остават на места определени од страна на 
градоначалникот на општината, на општината во градот Скопје и на градот Скопје." 

 
Член 14 

Во членот 43 став (6) по зборовите: „лица кои" се додаваат зборовите: „се 
регистрирани за вршење на дејност и кои". 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои создаваат или поседуваат друг вид на 

неопасен отпад во количини помали од утврдените со членот 21 став (1) од овој 
закон можат да ги користат услугите на давателот на услугата од ставот (4) на овој 
член." 

Ставот (9) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност во текот на 

една календарска година создаваат или поседуваат отпад повеќе од количините 
утврдени во членот 21 став (1) од овој закон, по исклучок од ставот (4) на овој 
член, можат да склучат договор за собирање и/или за транспортирање на 
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комунален и друг вид на неопасен отпад со правни и физички лица кои имаат 
дозвола за вршење на дејноста."  

 
Член 15 

Во членот 45 став (3) зборовите: „со висока стручна подготовка од техничките 
науки" се заменуваат со зборовите; "со стручна подготовка согласно со прописите 
за регистрација за вршење на дејност". 

Во ставот (5) на крајот од реченицата во продолжение се додава нова реченица 
која гласи: „Рокот на важноста на дозволата може повеќекратно да се обновува". 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Барањето за обновување на дозволата мора да се поднесе четири, а 

најдоцна два месеца пред истекување на важноста, односно од моментот на 
настанување на промените предвидени во ставот (7) на овој член." 

По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи: 
„(10) Надлежен орган за вршење на стручни работи во животната средина 

води евиденција за издадените дозволи." 
 

Член 16 
Во членот 48 став (1) пред зборот „употреба" се додава зборот „повторна". 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) При процесот на производство, произведувачот е должен да 

избегнува употреба на материјали и/или производи кои содржат опасни 
супстанции во количини и/или концентрации кои негативно влијаат врз 
здравјето на луѓето и животната средина во текот на процесот на 
производство, при нивната употреба или при постапувањето со производот 
кога станува отпад." 
 

Член 17 
Во членот 49 став (6) зборовите: „ќе ги пропише Министерството за 

економија во согласност со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина" се заменуваат со зборовите: „се 
врши во согласност со закон или друг пропис". 
 

Член 18 
Во членот 50 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Правните и физичките лица кои вршат собирање, повратен прием, 

преработка или отстранување на отпад од искористени производи и пакување 
се должни да водат и чуваат евиденција за количините кои ги собрале, 
преработиле или отстраниле, како и да ја информира јавноста за начинот на 
реализирање на системот за откуп и повратен прием на искористени производи 
и пакувања." 

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи: 
„(6) Откуп и повратен прием на искористени производи и пакувања се 

врши согласно со закон или друг пропис." 
 

Член 19 
Во членот 52 став (1) на крајот на реченицата точката се брише и се 

додаваат зборовите: „на начин и постапка утврдени согласно со закон или друг 
пропис". 

Во ставот (6) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите: "согласно со закон или друг пропис". 

Ставот (7) се брише. 
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Член 20 

Во членот 58 ставот (2) се менува и гласи: „По исклучок од ставот (1) на 
овој член, надлежниот орган за вршење на стручни работи во животната 
средина, по писмено барање од создавачот или поседувачот на опасниот отпад, 
во согласност со овој закон или друг пропис, ќе дозволи мешање на опасниот 
отпад со други видови опасен отпад, како и мешање на опасниот отпад со 
други видови на отпад, со супстанции и/или со материјали, доколку утврди 
дека се исполнети правилата за постапување со отпад од членот 24 на овој 
закон и дека со тоа ќе се подобри безбедноста при постапувањето со опасниот 
отпад и дека мешањето не ги загрозува животната средина, животот и 
здравјето на луѓето." 
 

Член 21 
Во членот 59 став (2) на крајот од реченицата точката се брише и се 

додаваат зборовите: „и кога е неопходно за исполнување на правилата за 
постапување со отпад од членот 24 на овој закон." 

Во ставот (3) зборот „одобрение" се заменува со зборот „согласност" и во 
ставот (4) зборот „одобрението" се заменува со зборот „согласност". 
 

Член 22 
Во членот 60 став (5) на крајот од реченицата точката се брише и се 

додаваат зборовите: „најмалку пет години". 
 

Член 23 
Членот 62 се менува и гласи:  
 

"Испитување на карактеристиките на отпадот 
 
(1) Испитувањето на карактеристиките на отпадот се врши заради: 
1) увоз и извоз на отпад; 
2) третман на отпад и 
3) отстранување на отпад. 
(2) Испитувањата од ставот (1) на овој член се вршат од страна на 

правно лице кое е овластено да врши испитување на карактеристиките на 
отпадот согласно со обемот на испитувањето за кое е акредитирано. 

(3) Земањето на примероци на отпад и испитувањето на карактеристиките 
на отпадот се врши со примена на релевантни национални, европски и 
меѓународни стандарди и нормативи. 

(4) Испитувањето на карактеристиките на отпадот се врши за сите видови 
на отпад, освен за комуналниот отпад. 

(5) Секој кој се сомнева во тоа дека отпадот содржи опасни 
карактеристики, односно дека не одговара на декларираните податоци е 
должен за тоа да го извести надлежниот орган за вршење на стручните 
работи во животната средина. 

(6) Во случај кога сомневањето во карактеристиките на отпадот се 
покажало како оправдано, трошоците за испитување на отпадот паѓаат на 
сметка на создавачот и/или поседувачот на отпадот. Доколку сомневањата во 
карактеристиките на отпадот се покажале како неоправдани, трошоците за 
испитување на отпадот паѓаат на товар на пријавителот. 
(7) Правните лица од ставот (2) на овој член изготвуваат извештај за 
испитување на карактеристиките на отпадот и се должни еден примерок од 
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извештајот да го достават до надлежниот орган за вршење на стручните 
работи во животната средина." 
 

Член 24 
Членот 63 се менува и гласи: 

 
"Услови за добивање на овластување на испитување на 

карактеристиките на отпадот 
 

(1) За да добијат овластување за испитување на карактеристиките на 
отпадот, правните лица се должни да достават до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина барање 
кое ги содржи следниве податоци: 

1) сертификат за акредитација за вршење на лабораториски испитувања; 
2) список на лица кои ќе ги вршат работите на испитување на 

карактеристиките на отпадот со видот и степенот на стручна подготовка, 
односно научно звање; 

3) список на опрема со инвентарен број; 
4) број и намена на просториите (скица и слично); 
5) список на карактеристики на отпадот кои ќе се испитуваат и 
6) список на методи кои ќе се применуваат за соодветните испитувања. 
(2) Овластувањето од ставот (1) на овој член го издава министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина на предлог на комисијата која ќе ја состави министерот 
за период од четири години, кое може да се обнови. 

(3) Овластувањето за испитување на карактеристиките на отпад може да се 
одземе ако дополнително се утврди дека овластеното правно лице не ги исполнува 
пропишаните услови или се утврди дека овластувањето е издадено врз основа на 
неточни и/или невистинити податоци. 

(4) Овластувањето и одземањето на овластувањето од ставовите (2) и (3) на 
овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија". 
(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина води евиденција на правните и физички лица кои добиле овластување за 
испитување на карактеристиките на отпадот која е достапна на јавноста и ја објавува 
на својата веб страница." 
 

Член 25 
Во членот 65 броевите на ставовите (5) и (6) се заменуваат со броевите (4) и 

(5). 
 

Член 26 
Во членот 66 став (1) точка 4 пред зборот „спецификација" се додаваат 

зборовите: „програма со". 
Во ставот (4) на крајот од реченицата се додава нова реченица која гласи:  
„Рокот на важноста на дозволата може повеќекратно да се обнови." 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Барањето за обновување на дозволата мора да се поднесе четири, а 

најдоцна два месеца пред истекување на важноста на дозволата." 
По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Надлежниот орган за вршење на стручни работи во животната средина води 

евиденција за издадените дозволи." 
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Член 27 
Во членот 68 ставот (1) се менува и гласи:  
„Се забранува: 
-  исфрлање на отпадните масла и остатокот од отпадните масла при нивна 

преработка во почвата, во водите, во садовите за комунален отпад, во 
канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти, како и 
складирање, преработка и отстранување на отпадните масла на места кои не се 
предвидени за таа намена и 

-  преработка и/или отстранување на отпадните масла кои што предизвикуваат 
загадување на воздухот над пропишаните гранични вредности согласно со 
прописите за заштита на воздухот, здравјето на луѓето и животната средина." 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) Поседувачите на отпадните масла се должни да ги предадат отпадните 

масла во собирно место, центар за собирање или во инсталација за преработка или 
за отстранување на отпадните масла. 

(4) Поседувачите на отпадните масла во зависност од количините на отпадните 
масла што годишно ги создаваат се должни да обезбедат собирно место за отпадните 
масла, нивно привремено складирање, или нивно безбедно пренесување во центар 
за собирање." 

Ставот (3) станува став (5). 
 

Член 28 
Во членот 69 став (2) по зборовите: „која содржи" се додаваат зборовите: „или 

содржела ПХБ", а на крајот од реченицата се додава нова реченица која гласи:  
"Видот на опремата која може да содржи ПХБ се третира како да содржи ПХБ 

освен ако не постои причина да се претпостави спротивното". 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица се должни да водат евиденција и да извршат попис 

на опремата во согласност со овој закон и со други прописи. Пописот мора редовно 
да се ажурира и дополнува." 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица се должни согласно со овој закон и други прописи 

да изготват план за деконтаминација и/или отстранување на попишаната опрема и на 
ПХБ содржани во неа, како и шеми за собирање и за натамошно отстранување на 
опремата која не е предмет на попис." 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Правните и физичките лица се должни да ја означат опремата што содржи 

или содржела ПХБ која што е предмет на попис, како и да го означи просторот или 
локацијата каде што е сместена таквата опрема согласно со овој закон и други 
прописи." 

Во ставот (5) кој станува став (6) точката на крајот од реченицата се брише и се 
додаваат зборовите: „како и начинот на означување на просторот или локацијата 
каде што е сместена таквата опрема." 
 

Член 29 
Во членот 70 став (3) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) алкални мангански батерии кои содржат повеќе 0,025% масени проценти 

жива." 
Ставот (5) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои произведуваат или вршат промет со батерии 

и/ или акумулатори, или уреди во кои се вградени батерии и/или акумулатори се 
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должни да водат и чуваат евиденција за количините на произведените или увезените 
производи да ги означат, како и да обезбедат нивно одделно собирање, сортирање, 
преработка или отстранување." 

По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), (8) и (9), кои гласат: 
„(6) Правните и физичките лица кои поседуваат потрошени батерии и 

акумулатори, освен домаќинствата, се должни да водат евиденција за потрошените 
батерии и акумулатори и да ги предадат за преработка или отстранување на лице кое 
поседува дозвола. 

(7) При купување на батерии или акумулатори, купувачот му плаќа на 
продавачот кауција која продавачот е должен да му ја врати кога ќе ги врати 
потрошените батерии и/ или акумулатори. 

(8) Висината на кауцијата се одредува во зависност од видот, големината и 
количината на батерии или акумулатори. 

(9) Продавачот е должен да склучи договор за прием или за откуп на производи 
согласно со одредбите од членот 52 став (4) на овој закон." 

Ставот (6) кој станува став (10) се менува и гласи:  
„(10) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите во областа на животната средина ги пропишува начинот и постапките на 
прометот и употребата, начинот на означување, форма и содржината на ознаката, 
содржината на опасните супстанции и начинот на известувањето, начинот на 
организирање на преземањето, собирањето и повратниот прием на потрошените 
батерии и акумулатори; формата и содржината на потврдата за прием и формата и 
содржината на евиденцијата, начинот на реализација на системот за прием или за 
откуп, како и висината и начинот на плаќање на кауцијата." 
 

Член 30 
Во насловот по членот 71 зборот „направи" се заменува со зборот „опрема", а 

членот 71 се менува и гласи: 
„(1) При планирање и изработка на електрична и електронска опрема потребно 

е да се има предвид и да се олесни расклопувањето, преработката и употребата, а 
особено повторната употреба и рециклирањето на искористената електрична или 
електронска опрема, компонентите и вградените материјали. 

(2) Произведувачот на електрична и електронска опрема е должен да ги 
идентификува компонентите на опремата кои се рециклираат. 

(3) Произведувачот е должен да обезбеди преземање и преработка, односно 
повторна употреба или рециклирање на искористената електрична или електронска 
опрема, компонентите и вградените материјали од ставот (1) на овој член кои ги 
произвел или увезол, како и бесплатно да ги прими назад од корисниците во 
согласност со овој закон и друг пропис. 

(4) Купувачот е должен да ја собира, чува и да ја врати искористената опрема 
на произведувачот, а може да ги врати и на продавачот или на правно или физичко 
лице кое собира или преработува искористена електрична или електронска опрема. 

(5) Продавачот или произведувачот е должен да ги информира купувачите за 
функционирањето на системот за повратен прием и за шемите за собирање на 
електричната и електронската опрема. 

(6) Забрането е искористената електрична и електронска опрема да се 
отстрануваат како комунален отпад. 

(7) Правните или физичките лица кои ја примаат назад електричната и 
електронската опрема се должни да водат и чуваат евиденција за видот и 
количините на искористената електрична и електронска опрема која ја примиле 
назад, да издаваат потврди за прием и потврди за нејзино предавање на третман, 
преработка или отстранување во согласност со овој закон или други прописи. 
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(8) Продавачот или произведувачот е должен да ја селектира собраната 
електрична и електронска опрема и да ја предаде на правните и на физичките лица 
овластени за третман и за преработка на електрична и на електронска опрема. 

(9) Правните и физичките лица кои вршат третман и преработка на 
искористената електрична и електронска опрема треба да поседуваат дозвола во 
согласност со овој закон или друг пропис. 

(10) Отпадот од искористената електрична и електронска опрема не смее да се 
меша со други видови на отпад, ниту да се отстранува без претходен третман 
или преработка. 

(11) Правните и физичките лица од ставот (9) на овој член се должни да водат и 
чуваат евиденција за видовите и количините на искористената електрична и 
електронска опрема која ја собрале, третирале или преработиле во согласност со овој 
закон или други прописи. 

(12) Податоците од евиденцијата од ставовите (7) и (11) на овој член се 
доставуваат на пропишани обрасци најдоцна до 31 март во тековната година за 
претходната календарска година, до надлежен орган за вршење на стручни работи 
во животната средина. 

(13) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, а во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на економијата, ќе ги определи класите на 
видовите електрична и електронска опрема, списокот на производи кои се 
распоредуваат во класите на електрична и електронска опрема за која, ќе се врши 
селективно собирање, начинот, условите за собирање, повратен прием, третман и 
преработка, како и целите и роковите за нивно постигнување, начинот на водење на 
евиденција и формата и содржината на образците за известување, начинот на 
означување и видовите на електрична и електронска опрема која е исклучена од 
овие постапки." 
 

Член 31 
По членот 71 се додаваат два нови члена 71-а и 71-б, кои гласат: 

 
Ограничувања и забрани за употреба и содржината на одредени опасни 

супстанции во електрична и електронска опрема 
 

"Член 71-а 
Се забранува пуштање во промет на електрична и електронска опрема која што 

содржи олово, жива кадмиум, шестовалентен хром, полибромиди, полибромирани 
бифенили или полибромирани дифенилетери. 
 

Обврски на произведувачот 
 

Член71-б 
(1) Произведувачот е должен да гарантира дека електричната и електронската 

опрема која се пушта на пазар не содржи олово, жива, кадмиум, шестовалентен 
хром, полибромиди, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилетери, 
согласно со овој закон и друг пропис. 

(2) Произведувачот е должен да гарантира дека во акумулаторите од возилата 
на електричен погон кои се пуштаат во промет не содржат кадмиум. 

(3) Произведувачот е должен за електричната и електронската опрема која прв 
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пат ја пушта во промет да даде изјава за усогласеност со која се гарантира дека е 
во согласност со одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. 

(4) Доколку електричната опрема е увезена, тогаш изјавата за усогласеност од 
ставот (3) на овој член ја издава увозникот или овластениот дистрибутер. 

(5) Изјавата за усогласеност од ставот (3) на овој член се чува уште пет 
години од денот кога била произведена, односно увезена последната електрична 
и електронска опрема за која важи изјавата. 

(6) Изјавата за усогласеност мора да биде достапна на секое продажно место. 
(7) Копија од изјавата се доставува и до органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина. 
(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата ги 
пропишуваат максималните вредности за концентрации за присуство на одредени 
видови на опасни супстанции во електричната и електронската опрема, нејзините 
компоненти и материјали, вклучувајќи ги и електричните светилки за осветлување 
во домаќинствата, како и начинот на постапување, целите и роковите за нивно 
постигнување, формата и содржината и рокот за издавање на изјавата за 
усогласеност." 
 

Член 32 
Членот 72 се менува и гласи: 
„(1) При планирање и производство на возилата, поради спречување на 

оптоварувањето на животната средина, произведувачот треба моторните возила да ги 
дизајнира така што ќе се олесни нивното расклопување, повторна употреба и 
преработка, а особено рециклирањето на искористените возила, нивните компоненти 
и материјали. 

(2)  Произведувачот е должен да обезбеди информации за расклопување на 
возилата, нивните компоненти и вградените материјали. 

(3)  Сопственикот на возилото е должен да го предаде искористеното возило на 
правно или физичко лице кое поседува дозвола за собирање, третман или 
преработка согласно со овој закон и друг пропис. 

(4) Се забранува пуштање на пазар на компоненти и материјали на возила кои 
содржат олово, жива, шестовалентен хром и кадмиум. 

(5) Се забранува отстранување или предавање на компонентите и 
материјалите од искористените возила како комунален отпад. 

(6) Правните и физичките лица кои вршат третман или преработка на 
искористеното возило се должни: 

-  да ги одвојат опасните компоненти и материјали кои што претставуваат 
опасен отпад и/или содржат опасен отпад, истите да ги селектираат и да обезбедат 
нивен натамошен третман или отстранување; 

-  на сопственикот или на собирачот на искористеното возило да му издадат 
потврда за преземање на искористеното возило за уништување; 

-  потврда за преземање на искористеното возило за уништување да го достави 
до надлежен орган за регистрација на возилото и 

-  да водат и да чуваат евиденција за сите произведени/увезени и пуштени во 
промет возила, како и за фази на преработка или третман на искористените возила. 

(7) Податоците од евиденцијата од ставот (6) алинеја 4 на овој член се 
доставуваат на пропишани обрасци најдоцна до 31 март во тековната година за 
претходната календарска година, до надлежен орган за вршење на стручни работи 
во животната средина согласно со овој закон и друг пропис. 
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(8) Надлежниот орган за вршење на стручни работи во животната средина води 
евиденција и база на податоци за податоците од ставот (7) на овој член. 
(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата, 
ги пропишуваат мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги 
преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со 
искористените возила, нивните компоненти и материјали, целите и роковите за 
нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината 
на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на 
образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата." 
 

Член 33 
Во членот 73 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Опасниот отпад од објектите во кои се спроведува здравствената заштита 

на луѓето го вклучува инфективниот, хемискиот, фармацевтскиот отпад, како и 
цитостатичните лекови, остри предмети и друг вид на опасен отпад." 

По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Програмите за управување со отпад во објектите за здравствена и 

ветеринарна заштита ги одобрува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на здравството, односно 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на ветеринарното здравство во согласност со министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина." 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
"(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството и 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на ветеринарното здравство го пропишува начинот на постапување со 
медицинскиот отпад, како и начинот на пакување и обележување на медицинскиот 
отпад." 
 

Член 34 
Во членот 74 став (8) по зборовите: „отпад од титаниум диоксид" се додаваат 

зборовите: „начинот на вршење на мониторинг". 
 

Член 35 
Во членот 75 ставот (4) се брише. 

 
Член 36 

По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи: 
 

"Член 75-а 
 

Постапување со отпадни гуми 
 

(1) Произведувачот на гуми кои се продаваат посебно или се составни делови 
од возилата се должни да обезбедат нивна преработка и рециклирање на 
составните компоненти. 
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(2) Правни и физички лица кои собираат, транспортираат, преработуваат или 
отстрануваат отпадни гуми се должни да водат и чуваат евиденција за отпадните 
гуми и количините на преработените гуми. 

(3) Увозот на употребувани гуми е забранет. 
(4) По исклучок на ставот (3) од овој член увозот на употребувани гуми е 

дозволен, доколку е економски оправдано и не го загрозува здравјето на луѓето и 
животната средина. 

(5) Увозот на употребувани гуми се врши врз основа на дозвола која ја издава 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина согласно со закон или друг пропис. 
(6) Начинот на постапување со отпадните гуми, како и условите кои треба да ги 
исполнуваат правните и физичките лица кои увезуваат употребувани гуми ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина." 
 

Член 37 
Во членот 80 ставот (5) се менува и гласи:  
„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.“ 

Во ставот (8) зборовите: „приклучи кон договорот и други општини" се 
заменуваат со зборовите: „го прошири предложениот опфат." 
 

Член 38 
Во членот 82 став (1) точката 2 се менува и гласи:  
„2) домашни и странски правни лица (во натамошниот текст: оператори на 

депонија);". 
 

Член 39 
Во членот 84 став (3) по точката 13 се додава нова точка 14, која гласи: 
„14) износот на соодветното осигурување може да ги покрие трошоците во 

случај на несреќа или штета предизвикана на трети лица." 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Операторот на депонијата е должен во согласност со овој закон или други 

прописи да одбие прифаќање на отпад кој не ги исполнува условите утврдени со 
дозволата или да одбие прифаќање на отпад кој е измешан со друг отпад и 
претставува опасност по здравјето на луѓето и животната средина. За 
одбивањето на отпадот операторот е должен да го извести органот кој ја издал 
дозволата." 

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

Член 40 
Во членот 88 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Забрането е разредување на мешавина од отпад со цел да се исполнат 

критериумите за отпадот да биде прифатен на депонијата." 
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) 

и (8). 
 

Член 41 
Во членот 101 се додава нова точка 1, која гласи:  
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"1) да го минимизира количеството и штетноста на остатоците што 
произлегуваат од работење на инсталациите за горење или согорување на 
отпад;".  

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4.  
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
"(2) Онаму каде што е соодветно и технички изводливо остатоците од 

горењето и согорувањето се рециклираат директно во инсталацијата или 
надвор од неа во согласност со закон или други прописи." 
 

Член 42 
Во членот 109 ставот (2) се брише. 

 
Член 43 

Во членот 114 став (1) точка 6 зборот "загадувачите" се заменува со 
зборовите: „создавачите на отпад". 

По точката 6 се додаваат четири нови точки 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 
„7) податоци за плановите за управување со отпад од членот 18 став (5) 

на овој закон; 
8)  извештаи за спроведување на програмите од членот 23 ставови (2) и (5) 

на овој закон; 
9) податоци од евиденцијата за управувањето со отпад од член 39 ставови 

(6) и (8) на овој закон и 
10) податоци за акредитирани/овластени тела за процена на отпад од 

членот 63 на овој закон." 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој член органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на животната средина 
подготвува извештај за состојбата со управувањето со отпадот како дел од 
извештајот за состојбите на животната средина согласно со Законот за 
животната средина." 
 

Член 44 
Насловот на членот 115 се менува и гласи:  

 
„Регистар на отпадот". 

 
Во ставот (1) по зборот „податоци" се додаваат зборовите: „во Регистарот 

на отпадот". 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) Содржината и начинот на водење, чување и одржување на 

евиденцијата во Регистарот на отпадот ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина." 
 

Член 45 
Во членот 123 став 1 по зборот „ општините" се додаваат зборовите: „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 Скопје." 
 

Член 46 
Насловот на членот 124 и членот 124 се менуваат и гласат: 
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"Средства од наплата на изречените глоби 
 

(1) Средствата од наплатените глоби изречени од овластените општински 
инспектори, овластените инспектори на градот Скопје и на комуналните 
инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се 
приходи на општините, општините во градот Скопје и на градот Скопје. 

(2) Средствата од наплатените глоби изречени од работникот на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи се 
приходи на општините и на градот Скопје." 
 

Член 47 
Во членот 126 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Инспекциски надзор над примената на овој закон во делот на 

незаконското оставање, фрлање, напуштање и/или неконтролирано 
отстранување на отпад, како и согорување на отпадот на отворено вршат 
општинските комунални инспектори на општината, општината во градот Скопје 
и градот Скопје." 
 

Член 48 
Во членот 127 став (1) по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: 
„7) да утврди дали правните или физичките лица поседуваат дозвола за 

трговија со неопасен отпад (член 32-а);". 
Точките од 7 до 31 стануваат точки од 8 до 32. 
Во точката 31 која станува точка 32 по зборовите: „член 71" се додаваат 

зборовите: "и 71-а". 
Точките 32 и 33 стануваат точки 33 и 34. 
По точката 34 која станува точка 35 се додава нова точка 36, која гласи: 
„36) да утврди дали со употребуваните и отпадните гуми се постапува во 

согласност со членот 75-а од овој закон;". 
Точките од 35 до 50 стануваат точки од 37 до 52. 

 
Член 49 

Во членот 129 став (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„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);". 

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 
По точката 11 која станува точка 12 се додава нова точка 13, која гласи: 
„13) да врши увид, контрола и утврди дали комуналниот и другиот вид на 

неопасен отпад е предаден во согласност со членот 42-а);". 
Точките од 12 до 18 стануваат точки од 14 до 20. 

 
Член 50 

Во членот 131 став (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) да утврди дали е дадена изјава за усогласеност и дали изјавата е 

достапна во согласност со членот 71-6 од овој закон." 
 

Член 51 
Во членот 132 став (1) по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) да утврди дали се постапува со азбестот во согласност со членот 75 

ставови (1) и (2) од овој закон;". 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 18 

Член 52 
По членот 132 се додаваат три нови члена 132-а, 132-6 и 132-в, кои 

гласат: 
 

"Член 132-а 
 

Делокруг на комуналните инспектори на општините, 
на општините во градот Скопје и на градот Скопје 

 
Во вршењето на надзор од својот делокруг комуналните инспектори на 

општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје имаат право: 
1) да вршат увид, контрола и да утврдат дали отпадот е оставен, фрлен, 

напуштен, спален или неконтролирано отстранет на места кои не се определени 
согласно со овој закон или тоа е сторено на начин спротивно на овој закон (член 24-
а). 
 

Член 132-6 
 

Примена на одредби од други закони во инспекцискиот надзор 
 

Инспекторите за животна средина, овластените инспектори за животна средина, 
комуналните испектори на општините, инспекцискиот надзор во областа на 
управувањето со отпадот го спроведуваат во согласност со одредбите на овој закон 
и Законот за животната средина. 

 
Член 132-в 

 
Одговорност на службените лица 

 
(1) Службените лица во органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на животната средина, вклучувајќи ги и органите во состав, како и 
службените лица во органите на општината, на градот Скопје и општините во градот 
Скопје се должни, како одговорни лица, навремено и ефикасно да ги преземаат сите 
неопходни мерки и постапки за спроведување на овој закон. 

(2) Доколку при спроведувањето на мерките и постапките утврдени во овој 
закон, се утврдат прекршувања од страна на правно или физичко лице направени 
со дејствие и/или несторувања и/или пропуштање на должен надзор над друго 
лице кое било овластено да постапува во името на правното лице, како и 
изнесување на неточни и лажни податоци и документи, службените лица се должни 
да покренат иницијатива или барање за покренување на прекршочна постапка 
согласно со одредбите на овој закон. 

(3) Правните и физичките лица за кои се предвидени права и обврски 
утврдени со овој закон, доколку утврдат постоење на прекршување или 
пречекорување на овластувањата од страна на службените лица од ставот (1) на 
овој член, направени со дејствија и/или несторувања, се должни за тоа да го 
известат министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на 
општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје. 
(4) Во случај на утврдување на прекршувања на надлежностите на службените 
лица од ставот (1) на овој член министерот кој раководи со органот на државната 
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управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно 
градоначалникот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје 
е должен да покрене постапка за утврдување на одговорноста на службеното лице 
согласно со овој или друг закон." 
 

Член 53 
Насловот на Главата XIII „КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи:                

"XIII ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ". 
 

Член 54 
Членот 139 се менува и гласи: 

 
"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)  врши трговија со отпад без дозвола (член 32-а); 
6) 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)); 

7) ја врши дејноста спротивно на начинот определен со прописот донесен врз 
основа на членот 32-а став (7) од овој закон; 

8)  не ангажирал управител со отпад (член 38); 
9) не води и не ги чува податоците за евиденција на отпадот (членови 39 и 60); 

10) не го отстрани или одбие да го отстрани отпадот на начин предвиден со 
овој закон (член 40); 

11)  постапи спротивно на одредбите од членот 42-а на овој закон; 
12) не го собираат, селектираат и предаваат комуналниот отпад (членови 43 и 

44); 
13)  не склучиле договор за давателот на услуга или со овластено правно и 

физичко лице за собирање и транспортирање на отпадот (членови 43 и 65); 
14)  комуналниот отпад што го создава не го остава на местата за собирање на 

комунален отпад, определени од општините и од градот Скопје (член 44); 
15)  не ги информира потрошувачите за повторната употреба и обновливоста на 

искористените производи и пакувањето (член 49); 
16)  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); 

17) 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); 

18) не ги прими назад искористените производи и пакувања (член 50); 
19)  не го врати искористениот производ и пакување (членов и 53 и 71); 
20)  не го собере и не го транспортира создадениот инертен отпад (градежен 
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шут) до местата определени за тоа или не го предаде на правните и на физичките 
лица кои собираат и транспортираат отпад (член 54); 

21)  не водат соодветна евиденција за индустрискиот неопасен отпад (член 56); 
22)  врши увоз на отпад заради складирање и отстранување (член 103); 
23) врши извоз, увоз или транзит на отпад без дозвола (член 103) и 
24) се користи отпадот спротивно на намената за која е издадена дозволата 

(член 104). 
(2) 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 опасен отпад без дозвола (член 32); 
3)  не го складира опасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите 

предвидени за таа намена (член 33); 
4) не обезбедува согласност и правилно складирање на опасниот отпад, на 

пропишаните места во близина на местото каде што е создаден (член 33); 
5) пред отстранувањето, не го подложи опасниот отпад на третман (член 34 став 

(2)); 
6) го чува опасниот отпад во претоварни станици подолго од пропишаното (член 

37 став (2)); 
7) 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); 

8) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 57); 
9) 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); 

10) го меша опасниот отпад со други видови опасен отпад и мешање на опасен 
со неопасен отпад (член 58); 

11) не го извести надлежниот орган кога опасниот отпад е измешан со други 
видови отпад и започне постапка за негово издвојување без одобрение (член 59); 

12) 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); 

13) создавачот, односно поседувачот на опасен отпад не достави точни податоци 
во идентификациониот формулар (член 61); 

14) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад со идентификациониот 
формулар не достави извештај за карактеристиките на отпадот (член 61); 

15) не достави примерок од идентификациониот формулар  за  опасниот  отпад 
до  надлежниот  орган (член 61); 

16) не побарало процена на опасните карактеристики на создадениот отпад, иако 
постоело оправдано сомневање за тоа (член 62); 

17) не го означува пакувањето на опасниот отпад со натписот „Опасен отпад", 
како и видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

18) не го пакува опасниот отпад во посебно конструирани садови, во зависност 
од видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

19) не склучи договор за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65); 
20) не постапува согласно со одредбите од членот 68 на овој закон; 

21) не постапува согласно со одредбите од членот 69  на овој закон; 
22) врши производство, увоз и промет на батерии и акумулатори кои што 

содржат повеќе од 0,0005 масени проценти жива, вклучувајќи ги и оние батерии и 
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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); 

23) врши промет на електрична и електронска опрема која што содржи олово, 
жива кадмиум, шестовалентен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или 
полибромирани дифенилетери (член 71-а); 

24) 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)); 

25) отстранува или предава компоненти и материјали од искористените возила 
како комунален отпад (член 72 став (5)); 

26) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (6) на овој закон; 
27) не води евиденција, односно не ја доставува на начин определен согласно со 

членот 72 став (7) од овој закон; 
28) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (9) на овој закон; 
29) со медицинскиот отпад постапува спротивно на членот 73 од овој закон; 
30) отстранува отпад од титаниум диоксид (член 74); 
31) не постапува на начин определен со членот 75-а од овој закон; 
32) 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 

33) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги доставува податоците на 
надлежните органи (членови 108 и 111). 

(3) 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. 

(4) 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 
(2) на овој член. 

(5) 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. 

(6) За дејствијата од ставот (1) точки 4, 5, 11, 12, 14 и 20 и ставот (2) точки 9 и 
25 на овој член, покрај органите на инспекциски надзор од членот 126 на овој закон, 
право и обврска за санкционирање и покренување на прекршочна постапка има и 
работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
внатрешните работи. 

(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 55 
Членот 140 се менува и гласи: 

 
"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 
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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 (член51);  . 
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 6000 евра во денарска против- 
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав- 
ното 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 56 
Членот 141 се менува и гласи: 

 
 
 
 
 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 23 

"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 57 
Членот 142 се менува и гласи: 

 
"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; 
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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); 
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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 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 до 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." 
 

Член 58 
По членот 142 се додаваат четири нови члена 142-а, 142-6, 142-в и 142-г, 

кои гласат: 
 

"Член 142-а 
 

Прекршочни санкции за физички лица 
 

(1) Глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице за прекршок, доколку: 

1) остава, фрла и/или напушта отпад од пакување во урбани средини; 
2) остава, фрла и/или напушта отпушоци во урбани средини; 
3) остава, фрла и/или напушта отпадоци од храна и пакувања од храна 

во урбани средини; 
4) остава, фрла и/или напушта пластични отпад во урбани средини; 
5) остава, фрла и/или напушта електрични уреди, батерии и 

акумулатори во урбани средини и/или во контејнери; 
6) остава, фрла и/или напушта кабаст отпад (апарати од домаќинството, 

мебел, компоненти и материјали од возила и слично) во урбани средини и/или 
во контејнери; 

7) остава искористени возила и остатоци од нив во урбани средини и 
8) остава, фрла и/или напушта друг вид на отпадоци во урбани средини. 
(2) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице за прекршок, доколку: 
1) остава, фрла и/или напушта отпад од пакување во природата и/или 

на патишта; 
2) остава, фрла и/или напушта отпушоци во природата и/или на патишта; 
3) остава, фрла и/или напушта отпадоци од храна и пакувања од храна 

во природата и/или на патишта; 
4) остава, фрла и/или напушта пластичен отпад во природата и/или на 

патишта; 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 26 

5) остава, фрла и/или напушта електрични уреди, батерии и 
акумулатори во природата и/или на патишта; 

6) остава, фрла и/или напушта кабаст отпад (апарати од домаќинството, 
мебел и слично) во природата и/или на патишта; 

7) остава искористени возила и остатоци од нив во природата и/или на 
патишта; 

8) остава, фрла и/или напушта градежен шут во урбани средини и/или во 
контејнери; 

9) остава, фрла и/или напушта отпадни масла во контејнери, комунална 
инфраструктура, на земја и/или на улица; 

10) остава, фрла и/или напушта отпадни гуми во урбана средина и 
11) остава, фрла и/или напушта друг вид на отпадоци во природата и/или 

на патишта. 
(3) Глоба во износ од 70 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице за прекршок доколку: 
1)  остава, фрла и/или напушта отпадни масла во природата и/или на 

патишта; 
2) остава, фрла и/или напушта градежен шут во природата и/или на 

патишта и 
3) остава, фрла и/или напушта отпадни гуми во урбана средина во 

природата и/или на патишта. 
(4) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице за дејствијата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член 
доколку истите се оставени, фрлени и/или напуштени покрај водни 
тела и/или во водни тела (реки, езера, бари, мочуришта и слично). 

(5) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице за прекршок, доколку: 

1) отстранува (гори и/или закопува) отпад во урбани средини и 
2) отстранува (гори) отпад во контејнери. 
(6) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице за прекршок, доколку: 
1) отстранува (гори и/или закопува) отпадни гуми во урбани средини; 
2) отстранува (гори) отпадни масла во урбани средини и 
3) отстранува (гори) отпад во урбани средини. 
(7) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на физичко лице за прекршок, доколку: 
1)  отстранува (гори и/или закопува) отпадни гуми во природата и/или на 

патиштата; 
2) отстранува (гори) отпадни масла во природата и/или на патиштата и 
3) отстранува (гори) отпад во природата и/или на патиштата. 
(8) За прекршоците од овој член инспекторите за животна средина и 

овластените инспектори за животна средина, комуналните инспектори на 
општината, на општината во градот Скопје и на градот Скопје, како и 
работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на внатрешните работи глобата од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на 
овој член можат да ја изречат на самото место со врачување на покана за 
плаќање на глоба која сторителот е должен да ја плати во рок од осум дена. 

(9) Ако сторителот за прекршоците од овој член го признае делото што 
му се става на товар или ако овластеното службено лице од ставот (8) на овој 
член прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни 
технички средства и направи, службеното лице веднаш ќе издаде платен 
налог. 
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(10) Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на 

платниот налог се согласува да ја плати глобата. 
(11) Сторителот е должен да ја плати глобата утврдена според овој член 

во рок од осум дена од приемот на платниот налог на сметката означена во 
платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во тој рок, ќе плати само 
половина од изречената глоба. Поуката за тоа право е дел од правната поука 
на платниот налог. 

(12) Во постапката која ќе заврши со издавање на налогот не се 
плаќаат трошоците на постапката доколку глобата е платена од сторителот. 

(13) Доколку глобата од ставот (8) на овој член не се плати во 
определениот рок, службените лица од ставот (8) на овој член се должни да 
поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред 
Прекршочната комисија. 

(14) 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 142-6 

Прекршочни санкции за службените лица 

 
Прекршочните санкции за службените лица кои се одговорни за 

спроведување на овој закон се изрекуваат согласно со Законот за животната 
средина. 

 

Член 142-в 

 

Постапка за порамнување и посредување 

 
(1) За прекршоците утврдени во членовите 139, 140 и 141 од овој закон, 

органите од членот 126 на овој закон се должни на сторителот на 
прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат 
барање за прекршочна постапка. 

(2) За прекршоците од членот 142 на овој закон инспектори за 
животна средина и овластените инспектори за животна средина можат на 
сторителот на прекршокот да му понудат посредување и постигнување 
согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, 
другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот. 

(3) Во случаите во кои е постигната согласност за порамнувањето или 
посредувањето, глобата на сторителот може да биде намалена најмногу за 
една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот. 

(4) Постапките за порамнување и посредување се водат согласно со 
одредбите од Законот за животната средина. 
 

Член142-г 
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Водење на прекршочната постапка 
 
Постапката пред прекршочната комисија се води согласно со одредбите на 

Законот за животната средина." 
 

Член 59 
Во членот 147 зборовите: „и членот 22 став (1) алинеи 2, 3 и 4" се 

заменуваат со зборовите: „и членот 22 став (1) алинеи 3, 4 и 5 ". 
 

Член 60 
Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок 

од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 61 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија". 
 
 
 
 
 
 
 


