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Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување 
на опасен отпад, донесен од министерот за екологија, а објавен во �Службен весник на 
РМ� бр. 37 од 4 јуни 2003 година, на страна 13 пред Упатството за пополнување на патни-
от налог (образец за превоз) Прилог 2, треба да стои текстот на Упатството (Прилог 1) 
што следува:  

 
Упатство за пополнување на образецот за известување 

 
Поле 1. Извозникот/давателот на известувањето го наведува целото име, адреса, број на 

телефон и телефакс или телекс и целото име, адреса, број на телефон и телефакс или те-
лекс на лицето задолжено за контакт. Во ова поле се наведуваат и причините за извозот. 
Поле 2. Увозникот/давателот на известувањето го впишува целото име, адреса, број на те-

лефон, телекс или телефакс на увозникот, како и целото име, адреса, број на телефон, телекс 
или телефакс на лицето задолжено за контакт. Ако увозникот е истовремено и преработу-
вач/одлагач полето 8 се пополнува исто како поле 2 или се впишува: �исто како поле 2�. 
Поле 3. Во ова поле се назначува дали известувањето се однесува за еднократен превоз 

(единечно движење) или на повеќекратен превоз (генерално известување). Исто така треба 
да се назначи со впишување на �Х� во квадратите дали се работи за одлагање на отпадо-
ците без обработка или за обработка. Затемнетиот дел се пополнува доколку податоците 
се познати. 
При издавање на известувањето за прекуграничен промет секој образец за известува-

њето има свој број зависно од организациониот состав на надлежниот орган или институ-
ција која го издава известувањето. 
Поле 4. Во ова поле се наведува вкупниот број на планираните пратки. 
Поле 5. Во ова поле потребно е да се впише вкупната количина и количината по пратка 

во килограми, тони или литри. 
Полиња 6. (i) и (ii). Во овие полиња за една пратка се впишува планираниот датум на 

пратката (i), а за повеќе пратки се впишуваат или планираните точни датуми на секоја 
пратка или очекуваната временска разлика за секоја пратка (ii). 
Поле 7. Во ова поле се впишува цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или 

телекси за превозникот, цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на 
лицето задолжено за контакт во било кое време во текот на прекуграничниот промет на 
пратката со опасниот отпад. Ако во превозот се вклучени повеќе превозници тогаш истите 
податоци за сите превозници се приложуваат во прилогот на известувањето и во истото 
поле треба да се впише: �види прилог�. 
Поле 8. Во ова поле се впишуваат сите потребни информации за преработувачот/одла-

гачот на отпадот цело име, адреса, броеви на телефони, телекси или телефакси на лицето 
задолжено за контакт. 
Поле 9. Во ова поле се впишуваат операциите и начинот на одлагање/обработка. Пописите 

на операциите на одлагање (Disposal, D1 do D15) и обработка (Recovery, R1 do R13) се наоѓаат 
на позадината на образецот. Ако е потребно приложете и дополнителни информации. 
Поле 10. Во ова поле се впишува цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или 

телекси за производителот на отпадот и цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси 
или телекси на лицето задолжено за контакт. Исто така треба да се опише процесот и ме-
стото во кое отпадот е создаден. 
Кога извозникот/давателот на известувањето воедно е и производител на отпадот, по-

требно е во полето 10 да се впише: �исто како и поле 1�. Ако се работи за повеќе произво-
дители се впишува: �види прилог� и се приложува список во кој треба да се наведат сите 
потребни информации за секој од нив. 
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Поле 11. Во ова поле се впишуваат податоци за начинот (и) на транспортот. Пописите 
на начинот на превоз се наоѓаат на позадината на образецот. 
Поле 12. Во ова поле се впишува начинот на пакување. Пописите на начинот на пакува-

ње се наоѓаат на позадината на образецот. 
Полиња 13. (i) и (ii). Во овие полиња се впишува името на отпад, хемиски состав и 

концентрација на отпад (i) како и информации за сите посебни побарувања при ракување-
то со отпадоците вклучително и одредби за итност во случај на инцидент (II). 
Тие податоци се наменети за примателите/преработувачите/одлагачите на отпадот и врабо-

тените кои ракуваат со отпадот, а се врзани со здравјето на луѓето и нивната безбедност. 
Поле 14. Во ова поле се впишуваат физичките карактеристики на отпадот при нормал-

на температура и притисок. Пописот на физичките карактеристики се наоѓа на позадината 
на образецот. 
Поле 15. Во ова поле се впишува идентификациониот број односно код кој го означува 

отпадот во земјата на извозот и ако е познато, во земјата на увозот, царински тарифен број 
и/ или некоја друга ознака за отпад. 
Поле 16.  Ова поле се однесува само на државите членки на Организацијата за економ-

ска соработка и развој (OECD). 
Поле 17. Во ова поле се впишува ознаката �Y� за отпад кој се наоѓа во категоријата на 

отпадоци од Анекс I и II на Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола 
на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово складирање (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 49/97). 
Поле 18. Во ова поле за отпадоците од Базелската конвенција (Y1-Y45) се впишува Н 

број кој се наоѓа во листата на опасни карактеристики на Анекс III од Законот за ратифи-
кација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасни-
от отпад и негово складирање (�Службен весник на РМ� бр. 49/97), како и на позадината 
на образецот. 
Поле 19. Во ова поле за отпадоците од Базелската конвенција (Y1-Y45) се впишува UN 

класата која се наоѓа на позадината на образецот и соодветното именување на пратката. 
Поле 20. Се наведува името на државата извозник, државата увозник и државите на 

транзитот или кодовите на државите, дата на издавање на согласноста, нивните надлежни 
органи заедно со податоците за граничните премини на влез и излез од секоја држава. 
Поле 21. Ова поле се пополнува само при влезот, излезот и транзитот на пратката низ 

земјите на Европската унија. 
Поле 22. Во ова поле се впишува бројот на прилозите. Прилозите можат да бидат на 

пример, список на различни превозници (поле 7), производителите на отпадот (поле 10), 
договор помеѓу извозникот и преработувачот на отпадот и др. 
Поле 23. Во ова поле производителот на отпадот и/ или извозникот на отпадот треба на 

ист датум да го потврдат со цело име, презиме и потпис известувањето пред неговото до-
ставување до надлежните органи на заинтересираните држави. Со тоа исто така се потвр-
дува постоењето на валиден писмен договор помеѓу извозникот и преработувачот на отпа-
дот и постоење на осигурување или финансиски гаранции кои се или ќе бидат на сила во 
текот на прекуграничниот превоз на отпадот. 
Поле 24. Ова поле се пополнува од надлежни органи на државата на увоз или држава-

та/те на транзит кои го заверуваат приемот на известувањето. Според Базелската конвен-
ција обврска е на секоја држава на транзитот во рок од три дена од денот на приемот на 
известувањето да го потврди приемот на давателот на известувањето. 
Поле 25. Ова поле се пополнува од надлежен орган на заинтересираните држави во слу-

чаите кога се дава согласност за прекугранично пренесување на отпадоците. Во овој дел 
се впишува датумот кога е издадена и датумот до кога согласноста важи.Ако планираниот 
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превоз мора да се изведе под посебни услови тогаш тоа се означува во соодветниот ква-
драт на ова поле, а сите податоци за посебните услови се впишуваат во полето 26 или се 
приложуваат во прилог. 
Кога прекуграничниот превоз се одбива, тогаш во полето 25 се впишува приговор или 

се приложува посебен допис или решение со кое се образложуваат причините за одбива-
њето. 
Поле 26. Ова поле се пополнува од надлежни органи на заинтересираните држави кој 

служи како допис ако се потребни посебни услови за превоз или кога треба да се појаснат 
причините за одбивањето на прекуграничниот превоз. 
Напомена 
Извозникот/давателот на известувањето (производителот на отпадоците, државата на 

извоз) ги пополнува полињата од 1-23 од образецот за известување. 
Надлежниот орган на државата на транзит која е членка на Базелската конвенција или 

на државата на увоз го пополнува полето 24. 
Полето 25 и 26 се пополнува од надлежен орган на државата извозничка, државата 

увозничка и државата транзит. 
 


