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20121233013
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со
отпад,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26
септември 2012 година.
Бр. 07- 4066/1
26 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Член 1
Во Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија” број
68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10 и 51/11), во членот 6 точката 39 се менува и
гласи:
“39) Индивидуален собирач на отпад е физичко лице кое повремено или редовно
собира и прoдава неопасен отпад во мали количини во висина до 30.000 мкд на годишно
ниво, а за што е евидентирано за собирање на отпад кај правно или физичко лице кое има
дозвола за трговија со неопасен отпад согласно со овој закон или пропис донесен врз
основа на овој закон, кое не треба да биде регистрирано како трговец поединец и кое не
треба да поседува дозвола за трговија со неопасен отпад;“.
Член 2
Во членот 17 став (2) зборот „шест“ се заменува со зборот „ десет“.
По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:
“16) определување на регионите за управување со отпад;“.
Точките 16, 17 и 18 стануваат точки 17, 18 и 19.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член може на секои две години да
предложи изменување и дополнување на Планот за управување со отпад на Република
Македонија.“
Ставот (4) станува став (5).
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Член 3
Членот 18-а се менува и гласи:
“(1) Советите на општините и советот на градот Скопје, на предлог на
меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон, донесуваат
регионален план за управување со отпад за регионот за управување со отпад утврдени со
Планот за управување со отпад на Република Македонија (во натамошниот текст:
регионалниот план).
(2) Со регионалниот план се уредуваат и усогласуваат заедничките цели во
управувањето со отпадот на општините и градот Скопје на регинално ниво, согласно со
Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република
Македонија.
(3) Регионалниот план се донесува за период од десет години.
(4) Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон може
по потреба на секои две години да предложи изменување и дополнување на региналниот
план.
(5) Регионалниот план пред да биде донесен од советите на општините, односно
Советот на градот Скопје, се доставува на одобрување до органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина.
(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина ја пропишува содржината на регионалниот план.
(7) Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон, на
секои две години од почетокот на реализацијата на регионалниот план поднесува извештај
за реализација на регионалниот план до советот на општината, односно Советот на градот
Скопје.“
Член 4
Во членот 22 став (1) во воведната реченица по зборот „отпадот“ се додаваат
зборовите: „и регионалниот план“.
Во точката 3 по зборот „соработуваат“ се додаваат зборовите: „и/или се здружуваат“.
Член 5
По членот 23 се додава нова Глава II-а која гласи: „УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА
РЕГИНАЛНО НИВО“ и седум нови члена 23-а, 23-б, 23-в, 23-г, 23-д , 23-ѓ и 23-е, кои
гласат:
“II-а. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИНАЛНО НИВО
Член 23-а
Управување со отпад на регинално ниво
(1) За поттикнување и развој на управување со отпад на регионално ниво согласно со
Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република
Македонија, советите на општините и Советот на градот Скопје од соодветниот регион за
управување со отпад донесуваат одлука за склучување на спогодба за здружување за
воспоставување на систем за управување со отпад на регионално ниво (во натамошниот
текст: регионално управување).
(2) Со спогодбата од ставот (1) на овој член особено се уредуваат меѓусебните права и
обврски на општините и градот Скопје во здружување за воспоставување и обезбедување
на условите за функционирање на региналното управување и развојот на региналниот
систем од ставот
(3) на овој член, начинот на здружување на финансиските,
материјалните и други средства за остварување на целите за здружувањето, начинот на
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донесување на одлуките во случаите на неусогласеност меѓу општините и градот Скопје
за одделни прашања врзани со функционирањето на регионалното управување, како и
други прашања од заеднички интерес за организација и спроведување на региналното
управување.
(3) Со региналното управување се воспоставува и организира регионален систем за
управување со отпад (во натамошниот текст: регионален систем) којшто особено се
состои од регионална депонија за отпад и/или други објекти и инсталации за постапување
со отпад.
(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, советот на општината и Советот на градот
Скопје, можат да одлучат да се здружат кон друг регион за управување со отпад различен
од регионот утврден со Планот за управување со отпад на Република Македонија, доколку
тоа не ја попречува, односно не ја отежнува постапката на воспоставување и/или
организирање и функционирање на регионалниот систем во соодветниот регион за
управување со отпад, како и по претходно добиена согласност од министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.
(5) Општините и градот Скопје коишто се здружиле за воспоставување на регионално
управување се должни да го известат органот на државната управа надлежен за работите
од областа на животната средина и да ги достават актите за воспоставеното здружување,
во рок од 30 дена од денот на здружувањето.
(6) Во случаите кога општини, односно градот Скопје нема да се здружат, односно нема
да ја склучат спогодбата од ставот (2) на овој член, а со тоа се нарушуваат целите за
управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување со отпад и Планот за
управување со отпад на Република Македонија, на предлог на органот на државната
управа надлежен за работите од областа на животната средина, Владата на Република
Македонија донесува одлука со која ќе го определи регионот со општините за
воспоставување на регионален систем, како и рокот во кој општините треба да ја
спроведат одлуката заради здружување во регионален систем.
Член 23-б
Меѓуопштински одбор за управување со отпад
(1) За спроведување на региналното управување, спроведување на региналниот план од
членот 18-а од овој закон и реализација на спогодбата од членот 23-а став (1) од овој
закон, се формира меѓуопштински одбор за управување со отпад (во натамошниот текст:
одборот).
(2) Одборот се формира за секој регион за управување со отпад.
(3) Конститутивната седница на одборот ја свикува градоначалникот на единицата на
локалната самоуправа со најголем број жители во регионот за управување со отпад.
(4) Членови на одборот се градоначалниците на општините и градоначалникот на
градот Скопје кои ја склучиле спогодбата од членот 23-а став (1) од овој закон, или други
лица овластени од градоначаниците на општините и на градот Скопје.
(5) Со одборот преседава преседавач кој се избира од редот на членовите на одборот за
период од две години, кој период не може да го надминува мандатот како градоначалник.
(6) Одборот одлучува на седници за чие одржување е потребно присуство од најмалку
половина од членовите на одборот.
(7) Одлуките на одборот се донесуваат со двотретинско мнозинство од присутните
членови на седницата.
Член 23-в
Надлежности на одборот
Одборот ги врши следниве работи:
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1) го утврдува нацртот на регионалниот план за управување со отпад;
2) ги следи, оценува и координира активностите за спроведувањето на регионалниот
план;
3) ги одобрува предлог- проектите за реализација на регионалниот план, како и други
проекти од интерес за развој на регионалниот систем;
4) предлага на советот на општините и Советот на градот Скопје донесување на одлуки
за прашања кои се поврзани со дејностите и услугите за постапување со отпадот кои се
во нивна надлежност согласно со овој закон, Законот за концесии и јавно приватно
партнерство, јавни набавки, како и други прашања поврзани за развој на регионалното
управување и други прашања од нивна надлежност;
5) ја утврдува структурата на инсталациите и објектите за постапување со отпад, како и
структурата за развојот на регионалниот систем;
6) предлага на советот на општините и Советот на градот Скопје воспоставување на
методологија за единица цена за извршените услуги и други надоместоци во рамките на
регионалниот систем;
7) одобрува предлози за прашања поврзани за управување со отпад во рамките на
регионалниот систем;
8) го одобрува нацртот на годишниот извештај за реализација на регионалниот план;
9) го усвојува буџетот на регионалниот центар за управување со отпад;
10) го усвојува годишниот извештај за работа на регионалниот центар за управување
со отпад;
11) ја усвојува годишната програма за работа на регионалниот центар за управување со
отпад;
12) ги координира активностите за спроведување на инвестициони проекти за
поттикнување и развој на регионалното управување со комунален и друг вид на неопасен
отпад финансирани од фондовите на Европската унија, други меѓународни извори, како и
од Буџетот на Република Македонија;
13) врши избор на оператор на регионалниот систем;
14) ги одобрува предлог-договорите за давање на услуги и обезбедување на капацитети
за постапување со комунален и друг вид на неопасен отпад во рамките на регионалниот
систем;
15) врши избор на директор на регионалниот центар;
16) иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот систем за кои е
неопходно координација меѓу општините или градот Скопје и партнери од приватниот и
граѓанскиот сектор;
17) обезбедува координација на активностите на општините или градот Скопје,
државни агенции и институции, здруженија на граѓани во рамките на соодветниот
регионален систем и
18) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот
регионален систем, кои ќе му ги делегира советот на општината и Советот на градот
Скопје.
Член 23-г
Начин на работа на одборот
(1) Начинот на работа на одборот се уредува со деловник.
(2) Стручно административно-технички работи, планирање, водење на инвстициони
проекти и работи од значење за регионалното управување, реализацијата на регионалниот
план и развој на регионалниот систем, мониторинг над обемот и квалитетот на
извршените услуги и други работи од значење за развојот на регионалното управување ги
врши Регионалниот центар за управување со отпад.
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Член 23-д
Регионален центар за управување со отпад
(1) Регионалниот центар за управување со отпад (во натамошниот текст: регионалниот
центар) го основаат општините или градот Скопје од соодветниот регион за управување
со отпад кои ја склучиле спогодбата од членот 23-а став (1) од овој закон.
(2) Реагионалниот центар се основа за секој регион за управување со отпад.
(3) Со актот за основање на регионален центар се уредува неговата организација,
работата и начинот на финансирање.
(4) Регионалниот центар има својство на правно лице.
(5) Седиштето на регионалниот центар е во единицита на локалната самоуправа со
најголем број жители во соодветниот регион за управување со отпад, доколку со актот за
основање од ставот (3) на овој член поинаку не е утврдено.
Член 23-ѓ
(1) Регионалниот центар има директор кој се избира по пат на јавен конкурс.
(2) Директорот на регионалниот центар го избира одборот за период од четири години.
(3) За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование,
- активно да познава еден од светските јазици,
- да има стручни и организациски способности и
- да има најмалку пет години работно искуство од областа на управување со животната
средина или управување со отпад.
Член 23-е
(1) Регионалниот центар ги врши следниве работи:
1) го изготвува регионалниот план;
2) подготвува и предлага проекти и други активностите за реализација на регионалниот
план, како и други проекти од интерес за развој на регионалниот систем;
3) спроведува и управува со проекти и презема други активности поврзани со
спроведувањето на регионалниот план и развој на регионалниот систем;
4) обезбедува договорни услуги и капацитети за постапување со комунален и друг вид
на неопасен отпад во рамките на регионалниот систем;
5) подготвува и спроведува постапки за избор на оператор на регионалниот систем и
предлага избор на оператор на регионалниот систем;
6) спроведува и управува со инвестициони проекти за поттикнување и развој на
регионалното управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, финансирани од
фондовите на Европската унија, други меѓународни извори, како и од Буџетот на
Република Македонија;
7) врши мониторинг над обемот и квалитетот на извршените услуги во рамките на
регионалниот систем;
8) подготвува извештај за реализација на регионалниот план;
9) подготвува годишен извештај за работа на регионалниот центар;
10) подготвува годишна програма за работа на регионалниот центар;
11) по потреба може да ги координира активностите поврзани со примената на
програмите за управување со отпад од членовите 19 став (1) точка 2 и 22 став (2) од овој
закон;
12) обезбедува стручна и техничка помош на општините или градот Скопје од
соодветниот регион за управување со отпад, при подготовка на програми и проекти за
управување со отпад;
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13) води база на податоци за управување со отпад на регионално ниво и обезбедува
информации до заинтересираните страни за прашања поврзани со регионалниот систем,
како и други активности на комуникација со јавноста;
14) подготвува предлог-одлуки за прашања кои се поврзани со дејностите и услугите на
постапување со отпадот од членот 23-в точка 4 од овој закон, како и други прашања за
развој на регионалното управување и
15) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот
регионален систем кои ќе му ги довери одборот.
(2) Во случаите кога регионалниот центар не ги исполнува целите утврдени во
регионалниот план од членот 18-а од овој закон во период подолг од шест месеци, а со тоа
се нарушуваат целите за управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување
со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија, како и не ги
исполнува законски утврдените обврски во период подолг од три месеци, министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина, донесува решение за ставање под привремена принудна управа (секвестар).
(3) Решението од ставот (2) на овој член особено ги содржи:
1) причините заради кои регионалниот центар се става под привремана принудна
управа;
2) правното лице кое ја врши привреманата принудна управа;
3) рокот во кој се врши привремената принудна управа и
4) условите на привремената принудна управа и начинот на работа.
(4) Привремената принудна управа од ставот (2) на овој член може да ја врши правно
лице овластено од органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(5) Лицето од ставот (4) на овој член одговара за актите и дејствијата преземени за
времетраење на привремената принудна управа.
(6) Против решението од ставот (2) на овој член регионалниот центар, во рок од 15 дена
од денот на приемот на решението од ставот (2) на овој закон, има право на жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
(7) Жалбата не го одложува извршувањето на решението.
(8) По истекот на рокот определен со решението од ставот (2) на овој член, органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина донесува
решение со кое престанува решението од ставот (2) на овој член.
(9) Правното лице од ставот (4) на овој член за да биде овластено треба да има
вработено најмалку три лица со високо образование од кои едно треба да поседува
уверение за положен стручен испит за управител со отпад, како и да има ангажирано лице
кое има положен испит за проценител на вредноста на добрата и влијанијата врз
животната средина и едно лице кое има завршено правен факултет или економски
факултет со најмалку пет години искуство во областа на управувањето со отпад.
(10) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина поблиску ги пропишува условите што треба да ги
исполнува правното лице од ставот (4) на овој член, како и начинот на изборот на
правното лице да врши принудна управа.
(11) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина ги запишува во Централниот регистар на Република Македонија решението од
ставот (2) на овој член и решението од ставот (8) на овој член.“
Член 6
Во членот 32 ставот (2) се менува и гласи:
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“ Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член за да можат да ја вршат
дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад мора:
- да ги исполнуваат минимално-техничките услови во поглед на локацијата,
потребната инсталација и опрема за складирање, третман и/или преработка на отпад и
негово идентификување, како и системот за следење и видеонадзор на отпадот,
- локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на
отпад да се наоѓа надвор од населени места, односно истата да е предвидена соглано со
планската и урбанистичката документација на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје и
- да поседуваат соодветна потврда издадена од општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје за исполнетост на условот од алинејата 2 на овој став.“
По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), кои гласат:
„(10) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да постават
видео надзор на местото на прием на отпад, како и на други места на локацијата или
обjектите преку кои ќе се забележува приемот, ракувањето, чувањето и испораката на
отпадот.
(11) Податоците од видео надзорот од ставот (10) на овој член правните и физичките лица
од ставот (1) на овој член се должни да ги чуваат најмалку пет години.“
Ставот (10) станува став (12).
Член 7
Во членот 32-а став (6) по зборовите: „од кои примиле“ се додаваат зборовите: „и
откупиле“.
Во ставот (11) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „две години“.
Член 8
Во членот 32-б став (1) по зборовите: „животната средина“ се додаваат зборовите: „на
предлог на државниот инспектор за животна средина“.
Во алинејата 1 зборовите: „повеќе од трипати“ се заменува со зборот “двапати“, а
зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.
Член 9
Членот 32-в се менува и гласи:
“(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина, на предлог на државен инспектор за животна средина, донесува решение за
одземање на дозвола за трговија со неопасен отпад, доколку правните и физичките лица
двапати во период од една година ги прекршиле условите за вршење на дејноста трговија
со неопасен отпад.
(2) Кога ќе се утврди дека правните и физичките лица вршат трговија со производи и
материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон, органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина на предлог на
државниот инспектор за животна средина донесува решение за одземање на дозволата за
трговија со неопасен отпад.
(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овoј член може да се поднесе жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во
втор степен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.“
Член 10
Во членот 39 став (9) бројот “(6)“ се заменува со бројот “(8)“.
Во ставот (10) бројот “(7)“ се заменува со бројот “(9)“.
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Член 11
Во членот 40 став (1) зборовите: „со одобрение од сопственикот или корисникот на
имотот“ се бришат.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Доколку постојат сознанија дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат
производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон
и/или се врши нелегална трговија со отпад, овластениот инспектор за животна средина и
државниот инспектор за животна средина имаат право да вршат инспекциски надзор во
имот што е во приватна сопственост.“
Член 12
Во членот 46 став (1) зборовите: „собирање на отпадот“ се заменуваат со зборовите:
„собирање на комуналниот отпад“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Собирањето, транспортирањето и/или третманот на комуналниот и други видови на
неопасен отпад, за една или повеќе општини, градоначалникот на општината и градот
Скопје можат да му го доверат на правни и физички лица, во постапка согласно со
Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9).
Во ставот (11) кој станува став (10) зборовите: „Законот за концесии“ се заменуваат со
зборовите: „Законот за концесии и јавно приватно партнерство“ и се додава нов став (11),
кој гласи:
„(11) Заради заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, како и
заради воспоставување на интегриран систем за управување со комунален и друг вид на
неопасен отпад на регионално ниво, постапката за доделување на концесија или јавно
приватно партнерство за дејностите од ставот (4) на овој член по претходна согласност од
општините и градот Скопје, може да ја спроведе органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина.“
Член 13
Во членот 80 став (12) зборовите: „Законот за концесии и други видови на јавно
приватно партнерство„ се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и јавно приватно
партнерство“.
Член 14
Во членот 82 став (2) зборовите: „договор за концесија“ се заменуваат со зборовите:
„договор во постапка согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Оператор на депонија за опасен отпад е јавно претпријатие основано од Владата на
Република Македонија или правно лице кое како најповолен понудувач е избрано за
концесионер или јавен партнер согласно со Закон за концесии и јавно приватно
партнерство.“
Член 15
Во членот 83 став (1) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен
интерес и во концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договор склучен во
постапка согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.
Во ставот (2) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и
концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на овој член“.
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Во ставот (3) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и
концесискиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на овој член“.
Член 16
По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:
„Член 106-а
Известување за отпочнат извоз на отпад
(1) Правното или физичкото лице кое има дозвола за извоз на отпад е должно најмaлку
два работни дена писмено или по електронски пат или по факс да достави до Државниот
инспекторат за животна средина транспортен формулар за превоз на отпад, како и да го
извести за часот, денот и местото, односно локацијата на која ќе започне да врши утовар
на отпадот наменет за извоз, бројот на дозволата за извоз на отпадот, како и податоци за
граничниот премин на територијата на Република Македонија и царинската испостава
преку кој ќе се изврши извозот.
(2) Државниот инспекторат за животна средина има право да присуствува на утоварот
на отпадот согласно со известувањето од ставот (1) на овој член.
(3) Државниот инспекторат за животна средина податоците од ставот (1) на овој член
во рок од еден работен ден од денот на приемот на известувањето од ставот (1) на овој
член по електронски пат или по факс ги доставува до соодветната царинска испостава.
(4) Царинската испостава нема да го одобри извозот доколку не го добие известувањето
од ставот (3) на овој член.“
Член 17
Во членот 121 по ставот (8) се додава нов став (9), коj гласи:
“(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на животната средина ја пропишува методологијата за пресметување на цената
за собирање, транспортирање и отстранување на отпад.“
Член 18
Членот 123 се менува и гласи:
“(1) Советот на општините и Советот на градот Скопје можат да определат надоместок
за управување со отпадот во висина од 1% до 2 % од цената за извршена услуга за
собирање и за транспортирање на комуналниот отпад.
(2) Советите на општините во градот Скопје можат да определат надоместок за
управување со отпадот во висина од 1% до 2% од цената за извршена услуга за собирање
и за транспортирање на комуналниот отпад само во случај кога давателот на услугата за
собирање и транспортирање на комунален отпад е различен од оној на градот Скопје.
(3) Надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член се наплатува при наплатата на
цената за извршената услуга од членот 121 од овој закон и се прикажува одвоено во
сметката за извршена услуга.
(4) Средствата од надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член се приход на буџетот
на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и се уплатуваат на соодветна
уплатна сметка во рамките на трезорската сметка, најдоцна до 15 ден во тековниот месец
за претходниот месец, a се користат за финансирање на реализирање на целите за
управување со отпад утврдени во плановите и програмите за управување со отпад на
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, регионалните планови за
управување со отпад, како и заради финансирање на регионалните центри за управување
со отпад во висина од најмалку 40%.“
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Член 19
Членот 125 се менува и гласи:
„(1) Правните и физичките лица кои управуваат со отпадот се должни да обезбедат
финансиска гаранција или друго соодветно осигурување што е доволно за покривање на
трошоците во врска со управувањето со отпадот, трошоците за отстранување на штетните
последици и оправданите ризици настанати при управување со отпадот, при складирање и
трговија со отпад.
(2) Правните и физичките лица за добивање на дозвола за увоз, извоз и транзит на
отпад, дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад и/или за добивање на
дозвола за трговија со неопасен отпад се должни да приложат финансиска гаранција или
друго соодветно осигурување.
(3) Правните и физичките лица кои се занимаваат со увоз, извоз и транзит на отпад се
должни, во согласност со закон, да склучат договор за осигурување на отпадот, како и за
одговорноста за штетата направена врз трето лице и одговорноста за штетата направена од
трето лице.
(4) Финансиските гаранции или друго соодветно осигурување се издаваат во корист на
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и се
реализираат врз основа на решение со кое е утврдено дека настанале случаите од ставот
(1) на овој член.
(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 финансиите, ги пропишува начинот
на определување на висината на износот на финансиската гаранција и висината и видот
на осигурувањето врз основа на видовите и количините на отпадот со кој управува
правното или физичкото лице и видот на постапувањето со отпад, висината на износот на
финансиската гаранција или на осигурувањето согласно со одделни видови на отпад и
количини со кои се управува и видот на постапувањето, времетраењето, како и начинот
на нивната наплата.
Член 20
Членот 127 се менува и гласи:
“(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот инспектор за животна средина
(во натамошниот текст: инспектор за животна средина) има право да:
1) утврди дали се изработени програми за управување со отпад за тековната година и
дали ги доставиле до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на
животната средина (член 21 став (3));
2) утврди дали доставиле годишен извештај за спроведувањето на своите програми до
надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина (член 23
став (5));
3) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и индустриски неопасен отпад од
инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола и со опасен отпад од инсталации со Бинтегрирана дозвола се постапува согласно со членот 24 од овој закон;
4) врши увид и контрола дали собирањето и транспортирањето на опасен отпад се
врши со средства и опрема која е посебно конструирана и наменета исклучиво за
собирање и транспортирање на опасен отпад (член 27);
5) врши увид и контрола дали се преработува отпадот согласно со членот 29 од овој
закон;
6) утврди дали се поседува дозволи за складирање, третман и преработка на отпад
согласно со членот 32 од овој закон и дали дејноста ја вршат во согласност со дозволата;
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7) утврди дали правните и физичките лица имаат обезбедено систем за следење и дали
имаат поставено видеонадзор согласно со членот 32 став (10) од овој закон и дали
податоците од видеонадзорот се чуваат согласно со членот 32 став (11) од овој закон;
8) утврди дали правните или физичките лица поседуваат дозвола за трговија со
неопасен отпад, како и дали доставуваат податоци и ги чуваат податоците од евиденцијата
и податоците од видеонадзорот (член 32-а);
9) утврди дали правните и физичките лица постапуваат согласно со одредбите од
членот 32-а од овој закон;
10) врши увид и контрола дали опасниот отпад се складира на местата предвидени за
таа намена согласно со членот 33 од овој закон;
11) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и со индустрискиот неопасен отпад
од инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола и со опасниот отпад од инсталации со
Б-интегрирана еколошка дозвола се постапува согласно со членот 34 од овој закон;
12) врши увид и контрола дали отпадот се отстранува согласно со операциите наведени
во членот 35 од овој закон;
13) утврди дали правните и физичките лица од членот 21 став (1) од овој закон имаат
назначен управител за отпад и дали истиот поседува уверение за положен стручен испит
согласно со членот 38 од овој закон;
14) врши увид и контрола дали евиденцијата се води на начин пропишан со членот 39
од овој закон за опасен отпад и за отпадот создаден од инсталациите со А-интегрирана
еколошка дозвола;
15) утврди дали се постапува согласно со членот 39 од овој закон;
16) врши увид и контрола во податоците од евиденциите за опасен отпад и за
индустриски неопасен отпад од инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола и за
опасен отпад од инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола, како и да утврди дали
податоците се чуват согласно со членот 39 став (11) од овој закон;
17) утврди дали податоците од евиденциите за депонијата се чуваат согласно со членот
39 став (11) од овој закон;
18) врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост или
кај субјекти кои поседуваат дозвола согласно со членот 32-а од овој закон се чуваат
производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон
и/или се врши нелегална трговија со отпад (членови 32-а став (12) и 40 став (4));
19) врши увид и контрола дали инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола
постапуваат со индустрискиот неопасен отпад согласно со членот 43 од овој закон;
20) утврди дали поседува дозволи за собирање и транспортирање на комунален отпад
согласно со членот 45 став (1) од овој закон и дали дејноста ја вршат согласно со
дозволата;
21) утврди дали поседуваат дозволи за основање систем за собирање и за повратен
прием на искористени производи и пакувања согласно со членот 51 од овој закон и дали
дејноста ја вршат согласно со дозволата;
22) врши увид и контрола во исполнувањето на обврските за издавање на
идентификационен формулар за индустриски неопасен отпад согласно со членовите 55 и
56 од овој закон;
23) врши увид и контрола со опасниот отпад да се постапува согласно со членот 57 од
овој закон;
24) врши увид и контрола дали опасниот отпад се меша со други видови на опасен
отпад и дали се меша опасен отпад со неопасен отпад (член 58);
25) утврди дали органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина е известен кога настанало мешање на опасниот отпад со други видови
на отпад, супстанции и материјали (член 59);
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26) врши увид и контрола во водењето на евиденцијата согласно со членот 60 од овој
закон;
27) утврди дали се исполнуваат обврските за издавање на идентификационен формулар
за опасен отпад (член 61);
28) утврди дали акредитираното тело доставило примерок од сертификатот до
надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина (член 62
став (5));
29) врши увид и контрола дали акредитираното тело издава сертификати за
карактеристиките на отпадот за кој одговара како создавач или поседувач (член 63 став
(3));
30) врши увид и контрола дали опасниот отпад којшто е наменет за транспортирање,
складирање, преработка и отстранување е соодветно спакуван и означен (член 64);
31) утврди дали е склучен договор со правни лица кои поседуваат дозвола за собирање
и транспортирање на опасен отпад (член 65 );
32) врши увид и контрола дали со отпадните масла се постапува согласно со членот 68
од овој закон;
33) врши увид и контрола дали со ПХБ се постапува согласно со членот 69 од овој
закон;
34) врши увид и контрола дали со отпадните електрични и електронски направи се
постапува согласно со членовите 71 и 71-а од овој закон;
35) врши увид и контрола дали со искористените возила се постапува согласно со
членот 72 од овој закон;
36) врши увид и контрола дали со отпадот од титаниумдиоксид се постапува согласно
со членот 74 од овој закон;
37) врши увид и контрола дали со отпадот од азбест и со отпад од производи кои
содржат азбест се постапува согласно со членот 75 од овој закон;
38) утврди дали со употребуваните и отпадните гуми се постапува во согласност со
членот 75-а од овој закон;
39) врши увид и контрола дали со отпадот од научно-истражувачките дејности се
постапува согласно со членот 68 од овој закон;
40) утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејноста депонирање на отпад (член
84);
41) врши увид и контрола дали се отстранува отпад којшто не е прифатлив во
депониите (член 86);
42) врши увид и контрола дали отпадот којшто не е прифатлив во депониите се
отстранува во согласност со операциите од членот 35 став (1) од овој закон;
43) врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот се врши во соодветни класи
на депонии (член 88);
44) утврди дали се вршат мониторинг и контрола на влијанијата на депонијата врз
животната средина (член 91);
45) утврди дали за депонијата по нејзиното затворање се постапува согласно со членот
93 од овој закон;
46) врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот по пат на горење или
согорување се врши во посебно конструирани инсталации и дали истите ги задоволуваат
условите пропишани со дозволата, вклучувајќи ги и граничните вредности на емисија во
воздухот, водата и почвата (член 94);
47) утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејност горење или согорување на
отпадот (член 98);
48) врши увид и контрола дали пред приемот на отпадот за горење или согорување се
постапува согласно со членот 100 од овој закон;
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49) врши увид и контрола дали по горењето или согорувањето на отпадот се постапува
во согласност со членот 101 од овој закон;
50) врши увид и контрола дали при увоз на отпад се постапува согласно со членот 103
од овој закон;
51) утврди дали се поседува дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад и да утврди дали
увозот, извозот и транзитот на отпад се врши во согласност со условите од дозволата
(членови 106 и 107);
52) врши увид и контрола и да утврди дали правното и физичкото лице кои вршат извоз
на отпад го известиле Државниот инспекторат за животна средина согласно со одредбите
од членот 106-а од овој закон;
53) врши увид и контрола дали инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола
вршат мониторинг согласно со членот 111 од овој закон;
54) утврди дали се исполнети и задоволени условите од дозволите согласно со
членовите 32, 45, 51 и 66 од овој закон и условите за акредитација од членот 63 од овој
закон и
55) утврдува и други состојби од негова надлежност.
(2) На барање на инспектор за животна средина, овластено лице на органот надлежен за
внатрешните работи е должно да учествува во извршувањето на работите од ставот (1) на
овој член.
(3) Во случаите од ставот (1) точка 7 на овој член државниот инспектор за животна
средина има право да врши континуиран 24-часовен мониторниг над видеонадзорот
поставен согласно со членот 32 став (10) од овој закон.
(4) Во случаите од ставот (1) точка 18 на овој член покрај државниот инспектор за
животна средина право и обврска за да врши увид има и работник на органот на
државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи и доколку се
утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали
што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална
трговија со отпад ќе им ги одземе предметите и материјалите што се во општа употреба
и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија со отпад.
(5) Работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
внатрешни работи има право и обврска да застане возило кое врши транспорт на отпад и
да изврши увид на тоа дали возилото е соодветно означено согласно со членот 45 од овој
закон, како и дали поседува транпортни формулари за отпад од членот 39 од овој закон.“
Член 21
Во членот 128 став (1) точка 4 по зборот „складирањето“ сврзникот „и“ се заменува со
запирка, а по зборот „отпадот“ се додаваат зборовите: “и трговија со неопaсен отпад“.
Во точката 5 по зборот „складирање“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот
„отпадот “ се додаваат зборовите: „и трговија со неопaсен отпад“.
По точката 5 се додаваат три нови точки 6, 7 и 8, кои гласат:
„6) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице доколку утврди дека
локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад не
ги исполнува условите согласно со членот 32 став (2) алинеја 2 од овој закон во траење од
90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;
7) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице, доколку немат поставено
видеонадзор согласно со членот 32 став (10) од овој закон и доколку податоците од
видеонадзорот не се чуваат согласно со членот 32 став (11) од овој закон во траење од 90
дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;
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8) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице доколку утврди дека постапува
спротивно на прописот донесен врз основа на членот 32-а став (8) од овој закон во траење
од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.
Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10, 11 и 12.
Точката 10 која стануваа точка 13 се менува и гласи:
“13) ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку не
постапиле согласно со членот 39 од овој закон во траење од 30 дена во кој рок треба да
ги отстранат причините за настанатата состојба;“.
По точката 11 која станува точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:
„15) ќе им ги одземе производите и материјалите што се во општа употреба доколку
при увид и контрола се утврдуваа дека на имот што е во приватна сопственост или кај
субјекти кои поседуваат дозвола согласно со членот 32-а од овој закон се чуваат
производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон
и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија со отпад (членови
32-а став (12) и 40 став (4));“.
Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.
По точката 19 која станува точка 23 се додава нова точка 24, која гласи:
„24) ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку
вршеле извоз на отпад и не го известиле државниот инспекторат за животна средина
согласно со одредбите од членот 106-а од овој закон во траење од 30 дена.“
Ставот (7) се менува и гласи:
„Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и материјали
што се во општа употреба, како и на производи и материјали со кои се врши нелегална
трговија со отпад ги сноси правното и физичкото лице од кои се одземени.“
Член 22
Во членот 129 став (1) точката 9 се менува и гласи:
„ да утврди дали се постапува согласно со членот 39 став (9) од овој закон;“.
Во точката 10 бројот “(10)“ се заменува со бројот “(11)“.
По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:
„12) да врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост
се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од
овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад (член 40 став (4));“.
Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
Член 23
Во членот 130 став (1) точката 8 се менува и гласи:
„ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физичките лица, доколку за
комуналниот отпад, комерцијалниот отпад и другите видови на неопасен отпад не се
постапува согласно со членот 39 став (9) од овој закон во траење од 30 дена во кој рок
треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9) ќе им ги одземе предметите што се во општа употреба доколку при увид и контрола
се утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали
што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална
трговија со отпад (член 40 став (4));“.
Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 10, 11 и 12.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и
материјали што се во општа употреба, како и на прозиводи и материјали со кои се врши
нелегална трговија со отпад ги сноси правното и физиачкито лица од кои се одземени.“

14 од 18

Службен весник на РМ, бр. 123 од 2.10.2012 година

Член 24
Во членот 131 став (1) точка 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Точката 6 се брише.
Член 25
Во членот 135 став (1) алинеја 6 точката се брише и се додава нова алинеја 7, која
гласи:
“- ги проверува пратките на отпад наменети за извоз дали се во согласност со
дозволата за извоз на отпад и“.
Член 26
Во членот 138-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори правно лице, ќе се казни и со
парична казна од 200.000 до 400.000 денари.“
Член 27
Во членот 138-б по ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои
гласат:
„(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член го стори правно лице ќе се казни и со
парична казна во износ од 200.000 до 400.000 денари.
(4) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член судот на сторителите на
кривичното дело ќе им изрече забрана за вршење на дејност од која произлегува
сторувањето на кривичното дело во траење од најмалку една до најмногу пет години.
(5) Надлежниот суд во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на сторителите
на кривичното дело ќе им изрече и споредни казни како што е забрана за издавање на нова
дозвола за истиот субјект, како и во случај на затворање на фирмата која го извршило
дејствието од која настанал кривичното дело физичкото лице сопственик на затворената
фирма да не смее да отвори фирма со иста дејност во период од три години од денот кога
пресудата ќе стане правосилна.
(6) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член непосредната и посредната
имотна корист прибавена со кривичното дело ќе биде конфискувана согласно со
одредбите од Кривичниот законик.
(7) Во случаите од ставот (5) на овој член со конфискуваниот имот ќе се постапува
согласно со одредбите од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.“
Член 28
Во членот 138-в по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори правно лице ќе се и казни со
парична казна во износ од 200.000 до 400.000 денари.“
Член 29
Во членот 139 ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 до 3.000 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));
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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) 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));
6) ја врши дејноста спротивно на начинот определен со прописот донесен врз основа на
членот 32-а став (8) од овој закон;
7) не назначи управител со отпад (член 38);
8) не води и не ги чува и не ги доставува податоците за евиденција на отпадот (членови
39 и 60);
9) не го отстрани или одбие да го отстрани отпадот на начин предвиден со овој закон
(член 40);
10) постапи спротивно на одредбите од членот 42-а од овој закон;
11) не го собира, селектира и предава комуналниот отпад (членови 43 и 44);
12) не склучи договор со давателот на услуга или со овластено правно и физичко лице
за собирање и транспортирање на отпадот (членови 43 и 65);
13) комуналниот отпад што го создава не го остава на местата за собирање на
комунален отпад, определени од општините и градот Скопје (член 44);
14) не ги информира потрошувачите за повторната употреба и обновливоста на
искористените производи и пакувањето (член 49);
15) не го означи производот или пакувањето на начин на кој се обезбедуваат податоци
за повторна употреба и обновливост на производот и пакувањето (членови 49 и 52);
16) 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);
17) не ги прими назад искористените производи и пакувања (член 50);
18) не го врати искористениот производ и пакување (членови 53 и 71);
19) не го собере и не го транспортира создадениот инертен отпад (градежен шут) до
местата определени за тоа или не го предаде на правните и на физичките лица кои
собираат и транспортираат отпад (член 54);
20) не води соодветна евиденција за индустрискиот неопасен отпад (член 56);
21) врши увоз на отпад заради складирање и отстранување (член 103 став (1));
22) врши извоз, увоз или транзит на отпад без дозвола (член 103 став (2));
се користи отпадот спротивно на намената за која е издадена дозволата (член 104) и
23) при извоз на отпад не го известил Државниот инспекторат за животна средина
согласно со одредбите од членот 106-а од овој закон.“
Во ставот (2) зборовите: „и 23 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „23 и 24 на
овој член“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 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 од овој закон;
2) врши складирање, третман и преработка на отпад без дозвола и не ги исполнува
условите од членот 32 став (2) алинеи 2 и 3 од овој закон (член 32 став (2));
3) нема поставено видеонадзор согласно со членот 32 став (10) и податоците од
видеонадзорот не се чуваат согласно со членот 32 став (11) од овој закон;
4) врши трговија со неопасен отпад без дозвола (член 32-а);
5) не обезбеди видеонадзор на пропишаниот начин (член 32-а став (10));
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6) не го складира опасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите
предвидени за таа намена (член 33);
7) не обезбедува согласност и правилно складирање на опасниот отпад, на
пропишаните места во близина на местото каде што е создаден (член 33);
8) пред отстранувањето не го подложи опасниот отпад на третман (член 34 став (2));
9) го чува опасниот отпад во претоварни станици подолго од пропишаното (член 37
став (2));
10) не постапува согласно со членовите 39 и 60 од овој закон;
11) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 57);
12) го истура и/или го фрла опасниот отпад во водите, почвата, во садови кои не се
предвидени за собирање на одредени видови на отпад, во канализационите и во другите
инфраструктурни системи и објекти (член 57);
13) го меша опасниот отпад со други видови опасен отпад и мешање на опасен со
неопасен отпад (член 58);
14) не го извести надлежниот орган кога опасниот отпад е измешан со други видови на
отпад и започне постапка за негово издвојување без согласност (член 59);
15) 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);
16) создавачот, односно поседувачот на опасен отпад не достави точни податоци во
идентификациониот формулар (член 61);
17) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад со идентификациониот формулар не
достави извештај за карактеристиките на отпадот (член 61);
18) не достави примерок од идентификациониот формулар за опасниот отпад до
надлежниот орган (член 61);
19) не побара процена на опасните карактеристики на создадениот отпад, иако постоело
оправдано сомневање за тоа (член 62);
20) не го означува пакувањето на опасниот отпад со натписот „Опасен отпад”, како и
видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);
21) не го пакува опасниот отпад во посебно конструирани садови, во зависност од
видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);
22) не склучи договор за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65);
23) не постапува согласно со одредбите од членот 68 од овој закон;
24) не постапува согласно со одредбите од членот 69 од овој закон;
25) врши промет на електрична и електронска опрема којашто содржи олово, жива
кадмиум, шестовалентен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или
полибромирани дифенилетери (член 71-а);
26) 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));
27) отстранува или предава компоненти и материјали од искористените возила како
комунален отпад (член 72 став (5));
28) не постапува согласно со одредбите од членот 72 ставови (2) и (6) од овој закон;
29) не води евиденција, односно не ја доставува на начин определен согласно со членот
72 став (7) од овој закон;
30) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (9) од овој закон;
31) со медицинскиот отпад постапува спротивно на членот 73 од овој закон;
32) отстранува отпад од титаниумдиоксид (член 74);
33) не постапува на начин определен со членот 75-а од овој закон;
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34) 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
35) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги доставува податоците на
надлежните органи (членови 108 и 111).“
Ставот (4) се менува и 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, 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32 на овој член.“
Во ставот (8) зборовите „точки 9 и 25“ се заменуваат со зборовите „точки 11 и 26“.
Член 30
Во членот 140 став (1) точките 2 и 3 се менуваат и гласат:
„2) врши собирање и транпортирање на комунален и/или друг неопасен отпад
спротивно на одредбите од членот 45 од овој закон, како и врши транспорт на комунален
и/или неопасен отпад во неозначени возила (член 45);
3) врши собирање и транспортирање на комунален и/или друг неопасен отпад без
поседување на дозвола (член 45);“.
Точката 7 се брише.
Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8.
Точката 10 се брише.
Член 31
Во членот 141 став (1) точките 6 и 7 се бришат.
Член 32
Во членот 142 став (1) точките 4 и 5 се бришат.
Член 33
Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се должни да се здружат и да
склучат спогодба за здружување за воспоставување на управување со отпад на
регионално ниво најдоцна до 31 декември 2012 година.
Општините и градот Скопје се должни меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад
да го формираат најдоцна во рок од шест месеци од денот кога ја склучиле спогодбата за
здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво.
Општините и градот Скопје се должни да основаат Регионален центар во рок од девет
месеци од денот кога ја склучиле спогодбата за здружување за воспоставување на
управување со отпад на регионално ниво.
Член 34
Правните и физичките лица кои вршат дејност на складирање, третман и/или
преработка на отпад, како и трговија со неопасен отпад се должни да го усогласат своето
работење со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 35
Поблиските прописите од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 36
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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