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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 32 став 6 од Законот за управување со отпад („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 64/04 107/07 и 102/08 ), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 
СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА 
ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за  формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за 
преработка, третман  и/или складирање на отпадот, формата и содржината на дозволата 
како и минималните техички услови за вршење на дејноста за преработка, третман и/или 
складирање на отпадот (“Службен весник на Рeпублика Македонија” број 23/07 ), во член 
3 став 1 во алинеја 6 зборот “постојни инсталации“ се брише. 

По алинеја 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9  кои гласат: 
“- Доказ за сопственост или договор за изнајмување или договор за соработка ;  
 - Употребна дозвола “. 
Алинеjите 8, 9 и 10 стануваат алинеји 10, 11 и 12. 
 

Член 2 
По член 3 се додава   нов член 3-а, кој гласи: 

 
3-а 

“(1) Пред издавање на дозволата за преработка, третман и/или складирање на отпадот и 
по проценка на доставените документи се врши увид на лице место од страна на надлежен 
орган за вршење на стручни работи во животна средина, за утврдување на исполнетоста 
на условите за добивање дозвола согласно одредбите на овој правилник и прописите за 
управување со отпад. 

(2) На увидот од став 1 на овој член присуствува и инспектор за животна средина. 
 

Член 3 
Во членот 4 став (1) точка 1 по алинеjа  2 се додаваат две нова алинеjи 3 и 4, кои 

гласаaт:  
“- Носител на дозволата; 
  - Седиште”.  
Во  алинеjа 3, која станува алинеjа 5  зборовите “ Датум кога е издадена дозволата “се 

заменуваат со зборовите  “Датум на добивање на дозволата “                                                               
По алинеја 4 која станува алинеја 6 се додава нова алинеја  7, која гласи: 
“Назив и адреса на подружницата /локација/ Општина “; 
Алинеја 5 станува алинеја 8 .  
Во точка 2  во алинеја 1 се додава нова потточка а), која гласи: 
“ Назив и адреса на подружницата /локацијата  / Општина “ 
Потточката а) станува потточка б). 



Службен весник на РМ, бр. 122 од 29.09.2008 година 

2 од 18 

Член 4 
Прилогот бр.1  и Прилогот бр. 3 се заменуваат со нов Прилог бр.1 и Прилог бр. 3 кои се 

составен дел на овој правилник.  
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

         Бр.07- 5890/1  
9 септември 2008 година                    Министер,                                       
        Скопје                             д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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