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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 31 јули
2008 година.
Бр. 07-3271/1
31 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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, 71/2004 и 107/2007), во членот 32-а став (6) зборовите: "да водат евиденција" се
додаваат зборовите: "и да го утврдува потеклото на примениот или испорачан отпад".
По ставот ( 6 ) се додава нов став (7), кој гласи:
"(7) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член доколку не можат да го
утврдат потеклото на примениот или испорачаниот отпад не смеат истиот да го откупат."
По ставот (7) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:
"(9) Во случаите од ставот (7) на овој член правните и физички лица се должни да го
пријават случајот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
внатрешните работи."
Ставот (8) кој станува став (10), се менува и гласи:
„(10) Производите и материјалите што се во општа употреба како што се: метални и
електрични делови од железничка опрема; метални делови од електрични водови и
далноводи; метални делови и метална жица од воздушни телефонски водови; сите видови
шахти, сливници за атмосферска канализација и граничници на шахти; бакарни кабли со
висок пресек; алуминиумски кабли; еластични огради – браници за патишта; сите видови
на сообраќајни знаци и патокази; громобрани; бисти, споменици и други уметнички и
археолошки предмети и делови од нив (букви од натписи и слично) и други производи и
материјали со чие оштетување или одземање може да се загрозува животот и здравјето на
луѓето, сигурноста на јавниот сообраќај или објекти на јавни инсталации, како и нивното
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нормално функционирање (во натамошниот текст: материјали и добра во општа упoтреба)
вршителите на дејноста трговија со неопасен одпад не смеат да ги откупуваат од
индивидуалните собирачи на отпад.“
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) По исклучок од ставот (10) на овој член вршителите на дејноста трговија со
неопасен одпад можат да откупуваат производи и материјали што се во општа употреба од
физички или правни лица доколку се поднесе доказ дека производите и материјалите што
се во општа употреба се во нивна сопственост."
Член 2
Во членот 127 став (1) по точката 7 се додава нова точка 7-а, која гласи:
“7-а) да утврди дали правните и физичките лица постапуваат согласно со одредбите од
членот 32-а на овој закон".
Член 3
По членот 138 се додава нова глава XII-a и два нови члена 138-а и 138-б, кои гласат:
„XII-а КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРИ ТРГОВИЈА
СО ОТПАД
Член 138-а
Вршење на недозволена трговија со неопасен отпад
(1) Тој што врши трговија со неопасен отпад без дозвола ќе се казни со затвор од три
до пет години.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е извршено од организирана група составена
од повеќе од три лица сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку четири години.
Член 138-б
Вршење на откуп на производи и материјали што се во општа употреба
(1) Тој што врши откуп на производи и материјали што се во општа употреба ќе се
казни со затвор од три до десет години.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е извршено од организирана група составена
од повеќе од три лица сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку четири години.“
Член 4
Во членот 139 став (1 ) точката 5 се брише.
Во ставот (1) точка 7 зборовите: “став (7)” се замeнува со зборовите: “став (9)”.
Ставот (6) се менува и гласи:
“За дејствијата од ставот (1) точки 4, 11, 13 и 19 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
увид има и работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
внатрешни работи.”
По ставот (6 ) се додава нов став (7), кој гласи:
“(7) Во случаите од ставот (6) на овој член работникот на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на внатрешни работи е должен за наодот од увидот да
достави пријава за покренување на прекршочна постапка до надлежниот инспектор за
животна средина.”
Ставот (7) станува став (8).
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Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за
определување на материјали и предмети што се во општа употреба, а кои вршителите на
дејноста трговија со неопасен отпад не смеат да ги откупуваат од индивидуалните
собирачи на отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2007).
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањетo во „Службен весник
на Република Македонија“.
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