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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 13.04.2011 година

Член 1
Во Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република
Македонија” број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008 и 124/10), во членот
18-а став (1) зборовите: „можат да донесат“ се заменуваат со зборот
„донесуваат“.

Член 2
Во членот 32 став (5) во првата реченица зборовите: “и по извршената процена
на поднесеното барање од ставот (3)  на овој член заедно со потребните
документи за издавање на дозвола“ се бришат.

Член 3
По членот 32-в се додава нов член 32-г, кој  гласи:

“Член 32- г
(1) По барањето од членот 32-а став (2) на овој закон органот на државната
управа надлежен за работите од  областа на животната средина издава дозвола
за трговија со неопасен отпад во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање.
(2) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина не издаде дозволата за трговија со неопасен отпад, односно
не донесе решение за одбивање на барањето за  издавање на дозвола за трговија
со неопасен отпад  во рок од ставот (1) на овој член, подносителот на барањето
има право во рок од три работни дена по истекот на рокот да поднесе барање до
писарницата на министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина да донесе  решение со
кое се дава согласност за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад.
Доколку министерот нема писарница барањето се  поднесува во писарницата на
седиштето на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член ја
пропишува министерот кој раководи со  органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина.
(4) Кон барањето од ставот (2) на овој член, подносителот на барањето
поднесува копија од барањето од членот 32-а став (2) на овој член за издавање
на дозвола за трговија со неопасен отпад.
(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина е должен во рок од пет работни дена
од денот на поднесувањето на барањето од ставот (2) на овој член до
писарницата, да донесе решение со кое барањето за издавање на дозвола за
трговија со неопасен отпад  е уважено или одбиено.
(6) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина не го донесе решението од ставот
(5) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот
управен инспекторат во рок од пет работни дена.
(7) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на
приемот на известувањето од ставот (6) на овој член  да изврши надзор во
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
животната средина дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од
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три работни дена од денот на извршениот надзор го информира подносителот на
барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.
(8) Инспекторот од државниот управен инспекторат по извршениот надзор
согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање,
односно да го одобри или одбие барањето, и да го извести инспекторот  за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил
по поднесеното барање.
(9) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на животната средина не одлучи во рокот од
ставот (8) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и
ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе одлучи
по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инпекторот за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил
по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
(10) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (9) на овој
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот
јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
(11) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (6) на овој
член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да
поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен
инспекторат. Доколку директорот нема писарниа, барањето се поднесува во
писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
(12) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три
работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (11) на
овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од
подносителот на барањето согласно со ставовите (7) и (8) и/или не поднесе
пријава согласно со ставовите (9) и (10) на овој член, директорот на Државниот
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за
прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши
надзор во органот на државната управа надлежен за работите од  областа на
животната средина дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од
три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот
на барањето за преземените мерки.
(13) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (12) на
овој член, директорот на Државниот управен инспекторат  ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторатот и во рок од три работни дена
ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг
инспектор  да го спроведе надзорот веднаш.
(15) Во случаите од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат во рок од три дена ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
(16) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно
со ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава
до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(17) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина не одлучи во рокот од ставот (10)
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на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред
надлежниот суд.
(18) Постапката пред Управниот суд е итна.
(19) Подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член се донесува во рок од 15 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(20) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член истиот
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на органот
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.“

Член 4
Во членовите  32 став  (9), 32-б став (2), 32-в став (2), 45 став  (4), 45-а став
(2),  66 став (3), 84 став (8), 99 став (7) и 106 став (5) зборовите: “Комисија на
Влада на Република  за решавање на управни  работи  од втор степен од областа
на животната  средина “ се заменуваат  со зборовите: “Државна комисија за
одлучување  во управна  постапка  и постапки  од работен  однос  во втор
степен“.

Член 5
Во членот 38  став (3)  зборовите: “сертификат за стручна оспособеност“ се
заменуваат со зборовите: “потврда  за учество во обука за стручно оспособување
за  управување  и/или постапување  со отпад“.
Во ставот (4) зборовите : “Сертификат  за стручна  оспособеност   се стекнува “
се заменуваат  со зборовите : “Потврдата  за учество  во обука за стручно
оспособување  за  управување  и/или постапување   со отпад се добива“.
Во ставот (7)   зборовите: “Сертификат за стручна оспособеност“ се заменуваат со
зборовите: “потврда  за учество во обука за стручно оспособување за
управување и/или постапување  со отпад“.
Ставот (16) се менува и гласи:
“Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на животната средина поблиску ги пропишува условите од ставот (5)
на овој член  што треба да ги исполнуваат правните лица што вршат стручно
оспособување, програмата за спроведување на обуката, како  и формата и
содржината на потврда  за учество во обука за стручно оспособување за
управување и/или постапување  со отпад.“

Член 6
По членот 45-a  се додава нов член 45б, кој  гласи:

“Член 45- б
(1) По барањето од членот 45 став (2) на овој закон, органот на државната
управа надлежен за работите од областа на животната средина издава дозвола за
собирање и за транспортирање на комуналниот  и на другите видови на  неопасен
отпад во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање.
(2) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина не издаде дозвола за собирање и за транспортирање на
комуналниот  и на другите видови на  неопасен отпад, односно не донесе
решение за  одбивање на барањето за издавање на дозвола за собирање и за
транспортирање на комуналниот  и на другите видови на  неопасен отпад во
рокот од ставот (1) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од
три работни дена по истекот на рокот  да поднесе барање до писарницата на
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на животната средина  да донесе  решение со кое се дава согласност
за издавање на дозвола за собирање и за транспортирање на комуналниот и на
другите видови на неопсен отпад. Доколку министерот нема писарница барањето
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се поднесува во писарницата на седиштето на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член  ја
пропишува министерот кој раководи со  органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина.
(4) Кон барањето од ставот (2) на овој член, подносителот на барањето
поднесува копија од барањето за издавање на дозвола за собирање  и за
транспортирање на комуналниот  и на другите видови на неопсен отпад.
(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина е должен во рок од пет работни дена
од денот на поднесувањето на барањето од ставот (2) на овој член до
писарницата, да  донесе решение со кое барањето за издавање на дозвола за
собирање и за транспортирање на комуналниот  и на другите видови на неопсен
отпад е уважено или одбиено.
(6) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина не го донесе решението од ставот
(5) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот
управен инспекторат во рок од пет работни дена.
(7) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на
приемот на известувањето од ставот (6) на овој член  да изврши надзор во
органот на државната управа надлежен за  вршење на работите од областа на
животната средина  дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од
три работни дена од денот на извршениот надзор го информира подносителот на
барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.
(8) Инспекторот од државниот управен инспекторат по извршениот надзор
согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање,
односно да го одобри или одбие барањето и да го извести инспекторот за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил
по поднесеното барање.
(9) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на животната средина не одлучи во рокот од
ставот (8) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и
ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе одлучи
по поднесеното барање за што во истиот рок ќе  го извести инпекторот за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил
по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
(10) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (9) на овој
член, инспекторот во рок  од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот
јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
(11) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (6) на овој
член, подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе
приговор до писарницата  на директорот на Државниот управен инспекторат.
Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на
седиштето на Државниот управен инспекторат.
(12) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три
работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (11) на
овој член и доколку утврди  дека инспекторот не постапил по известувањето од
подносителот на барањето согласно со ставовите (7) и (8) и/или не поднесе
пријава  согласно со ставовите (9) и (10) на овој член, директорот на Државниот
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управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
инспекторот ќе изврши надзор во органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина дали е спроведена постапката
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(13) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (12) на
овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторатот и во рок од три работни дена
ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.
(15) Во случаите од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат во рок од три дена ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
(16) Доколку директорот на Државниот управен  инспекторат не постапи согласно
со ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава
до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(17) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина не одлучи во рокот од ставот (10)
на  овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред
надлежниот суд.
(18) Постапката пред Управниот суд е итна.
(19) Подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член се донесува во рок од 15 дена
од денот на донесувањето на овој закон.
(20) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член истиот
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на органот
на државната управа надлежен за работите од облата на животната средина.“

Член 7
Во членот 124 став (1) зборовите: „на комуналните инспектори“ се бришат.

Член 8
Во членот 126 ставот (6) се брише.

Член 9
Членот 132-а се брише.

Член 10
Членот 132-б  се менува и гласи:
“Во постапката при вршење на инспекциски надзор се применуваат одредбите на
Законот за инспекцискиот надзор и Законот за животната средина, доколку со
овој закон поинаку не е уредено.“

Член 11
По членот 133 се додаваат два нови члена 133-а и 133-б, кои гласат:

“Член 133-а

Постапка за едукација
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за животна
средина  утврди дека е сторена неправилност од членовите 139 став (1) точки 1 и
2, 140 став (1) точки 8, 9 и 11,  141 став (1) точки 1, 5 и 7 и 142 ставови (1)
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точки 1 и 5 и (2) точки 1, 5 и 7 на овој закон за прв пат, e должен да состави
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за
отстранување на утврдената неправилност во рок  од осум дена и со истовремено
врачување на покана за едукација на лицето, односно сторителот на прекршокот
каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор овлaстениот инспектор за
животна средина  утврди дека е сторенa неправилност од членовите 139 став (1)
точка 1, 140 став (1) точка 11, 141 став  (1) точки 1, 5 и 7 и 142 ставови (1) точки
1 и 5  и (2) точки 1 и 7 на овој закон за прв пат, е должен да состави записник во
кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на
утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на
поканата за спроведување на едукација на лицето, односно сторителот на
прекршокот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот
надзор.
(3) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на
спроведување на едукацијата  ги пропишува министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната
средина.
(4) Едукацијата  ја организира и спроведува инспекторот  за животна средина,
односно овластениот инспектор за животна средина кој го извршил
инспекцискиот надзор,  во рок не подолг од осум дена од денот на
спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(5) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или повеќе субјекти .
(6) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува
едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е
спроведена.
(7) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос
на утврдената неправилност.
(8) Доколку инспекторот за животна средина,  односно овластениот инспектор за
животна средина при спроведување на контролниот надзор утврди дека се
отстранети утврдените неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член,
донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.
(9) Доколку инспекторот за животна средина,  односно овластениот инспектор за
животна средина при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се
отстранети утврдените неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член
поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Прекршочна
комисија.
(10) Инспекторот за животна средина,  односно овластениот инспектор за
животна средина кој извршил инспекциски надзор води единствена евиденција за
спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
животната средина.

Член 133-б

Извештаи
Инспекторот за животна средина  односно овластениот инспектор за животна
средина кој го извршил инспекцискиот надзор е должен да води евиденција за
надзорите и увидите извршени на правните и физичките лица за кои изготвува
квартален извештај и истиот го објавува на веб страницата на органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната
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средина, односно на веб страницата на општината, општините во градот и  градот
Скопје.“

Член 12
Во членот 134 став (1) зборовите: “се врши редовно и“ се заменуваат  со
зборовите: “се врши како редовен, вонреден  и контролен инспекциски надзор,
како и се врши“.
Во ставот (2) зборовите: “програма за вршење на редовна  инспекција“ се
замнуваат  со зборовите: “програма за работа на овластените инспектори за
животна средина“.
Ставовите (7) и (8) се менуваат и гласат:
“(7) Жалба против решението на државниот инспектор за животна средина, може
да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната
средина.
(8) Жалба против решението на овластениот инспектор за животна средина може
да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и
на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината,
општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана согласно со Законот за
животната средина.“
По ставот (9) се додава нов  став  (10),  коj гласи:
“(10) Комисијата од ставовите (7) и  (8) на овој член е должна одлуката по жалба
да ја донесе во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.“

Член 13
По членот 134 се додаваат два  нови члена 134-а и 134-б, кои гласaт:

“Член 134-а
Постапување по пријава од физичко или правно лице
(1) Државниот инспектор за животна средина и овластениот инспектор за
животна средина се должни во рок од седум дена да постапат по иницијатива или
пријава за поведување на инспекциска постапка.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, државниот инспектор за животна
средина  и овластениот инспектор за животна средина  се должни да  го известат
подносителот на иницијативата или пријавата за поведување на инспекциска
постапка во рок од седум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот
надзор.

Член 134-б
Права и обврски за отстранување на неправилностите
(1) Инспекторот за животна средина и овластениот инспектор за животна средина
во согласност со овој закон заради отстранување на утврдените неправилности,
имаат право и обврска на субјектот на надзорот:
1) да му укажат на утврдените неправилности и да определат рок за нивно
отстранување;
2) да му наредат да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го
определат;
3) привремено  да му забранат вршење на дејност, професија или должност;
4) да му поднесе барање за поведување прекршочна постапка и
5) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.
(2) Заради отстранување на утврдените недостатоци инспекторот за животна
средина и овластениот инспектор за животна средина можат да вршат и други
овластувања и одговорности  во согласност со закон.“
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Член  14
Во членот 135 ставот (5 ) се брише.
Ставот (6) станува став (5).

Член 15
Во членот 139 по ставот  (1) се додава  нов став (2),  кој гласи:
“(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок  на физичко лице кое постапува со отпад за  дејствијата од ставот (1)
точки 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22 и 23 на овој член .“
По ставот (2) кој станува став (3)  се додава  нов став (4), кој гласи:
“(4) Глоба во износ од 1.500  евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок  на физичко лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот  (3)
точки 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32 на овој член.“
Ставот (3)  станува став (5).
Во ставот (4) кој станува став (6)  бројот “(2)“ се заменува со бројот “(3)“.
Во ставот (5) кој станува став (7) броевите “(3) и (4)“ се заменуваат со броевите
“(5 ) и (6)“.
Во ставот (6) кој станува став (8) бројот  “(2)“ се заменува со бројот “(3)“.
Во ставот (7) кој станува став (9) бројот  “(6)“ се заменува со бројот “(8)“.
Ставот (8) станува став (10).

Член 16
Членот 142-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 60 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршок доколку остава, фрла и/или напушта отпад,
догорчиња од цигари, батерии и акумулатори, кабаст отпад (апарати од
домаќинството, мебел и слично), остатоци, материјали и компоненти од
искористени возила  во природата и/или на патишта (член 24-а).
(2) Глоба во износ од 70 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршок доколку остава, фрла и/или напушта отпадни масла,
градежен шут, отпадни гуми во природата и/или на патишта ( член 24-а).
(3) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за дејствијата од ставовите (1) и (2) 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).
(4) Глоба во износ  од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршок доколку
1) отстранува (спалува и/или закопува) отпадни гуми, отпадни масла, отпад  во
природата и/или патиштата (член 24-а).
(5) За прекршоците од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член инспекторите за
животна средина и овластените инспектори за животна средина, 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 можат
да изречат глоба на самото место со врачување на покана за наплата на глоба
која сторителот е должен да ја плати во  рок од осум  дена од врачувањето на
поканата во износ од 50 посто од глобата утврдена во ставовите (1), (2), (3) и (4)
од овој член.
(6) Доколку глобата од ставот (5) на овој член не се плати во определениот рок,
лицата од ставот (5) на овој член се должни да поднесат барање за поведување
прекршочна постапка пред  Прекршочната комисија.
(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.
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(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува формата и
содржината на поканата за наплата на глобата од ставот (5) на овој член.“

Член 17
Поблиските прописи од членовите 3, 5,  6, 11 и 16  на овој закон, ќе се донесат
во рок од  три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18
Регионалните планови за управување  со отпад од членот 1 на овој закон ,
советите на општините од соодветниот регион, односно  Советот на  градот
Скопје, ќе ги донесат најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во
сила на овој закон.

Член 19
Одредбите од членoт  4 на  овој закон ќе се применуваат со започнувањето на
примената на  Законот за основање на Државна  комисија  за одлучување во
управна постапка и постапка по работен однос во втор степен.
Одредбите од членoвите 12 и 13 на овој закон ќе се применуваат со
започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавуањето во “Службен
весник на  Република Македонија“.


