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Врз основа на член 32-а, став 4 и 7 од Законот за управување со отпадот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04 и 107 /07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесува 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРАЊЕТО И 
РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД 

 
Член 1 

 Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на дозволата за вршење на 
трговија со неопасен отпад, формата и содржината на барањето за добивање на дозвола, 
начинот и постапката за издавање на дозвола за вршење на дејност трговија со неопасен 
отпад, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за трговија со неопасен 
отпад, начинот на водење на евиденција, формата и содржината на обрасците за примениот 
или испорачаниот отпад и евиденција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад, како и 
начинот и условите за вршењето на дејност трговија со неопасен отпад.  

 
Член 2 

(1) Подносителот на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад го 
поднесува на образец даден во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Барањето се поднесува  во три примероци во писмена форма до Министерството за 
животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: Министерството).  

(3) Зависно од содржината на поднесеното барање кон образецот се приложуваат и 
потребните документи согласно член 3 на овој правилник. 

(4) Барањето треба да биде потпишано од лицето овластено за застапување и 
претставување заверено со негов печат. 

(5) Министерството во рок од 8 дена го известува подносителот на барањето доколку во 
барањето од став (1) на овој член се констатирани неправилности и/или истото содржи 
недостатоци.  

(6) Барањето се смета за поднесено од датумот кога истото е комплетирано.  
(7) Најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот на комплетното барање се издава 

дозвола за трговија со неопасен отпад (во натамашниот текст: дозвола) или се донесува 
решение за одбивање на барањето согласно Законот за управување со отпад.  

 
Член 3 

(1) Со барањето за издавање на дозвола се приложува и заверена фотокопија од 
дозволата за складирање на отпад, согласно Законот за управување со отпад. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, правното или физичкото лице кое врши 
посредување во трговија со неопасен отпад со барањето за добивање на дозвола од став 
(1) на овој член приложува:  

- решение за упис во трговскиот регистар;  
- уверение од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки 

пропишани со закон;  
- потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;  
- изјава дека барателот ќе води посебна евиденција за отпадот;  
- потврда дека против барателот со правосилна судска одлука не е изречена 

прекршочна санкција, забрана за вршење на дејност во областа управување со отпад или 
трговија на отпад или забрана за вршење на професија, должност или дејност;  
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- полномошно заверено од нотар доколку барателот  го застапува и претставува друго 
лице или адвокат; 

- доказ за бонитет на барателот, и 
- склучен договор за откуп на отпад со правно и физичко лице кое поседува дозвола за 

трговија со неопасен отпад. 
 

Член 4 
 Формата и содржината на дозволата е дадена на образец во Прилог бр. 2 кој е составен 

дел на овој правилник.  
 

Член 5 
(1) За издадените дозволи се води Регистар на издадени дозволи за трговија со неопасен 

отпад чија форма и содржина е дадена на образец во Прилог бр. 3 кој е составен дел на 
овој правилник.  

(2)  Во регистарот од став (1) на овој член се впишуваат податоци за правни и физички 
лица кои добиле  дозвола и  решенија за одземените дозволи.  

 
Член 6 

(1) Правното или физичко лице кое поседува дозвола води евиденција за примениот и 
испорачаниот неопасен отпад, како и евиденција на индивидуалните собирачи на 
неопасен отпад на посебни обрасци.  

(2) Формата и содржината на примениот (откупен и/или увезен) неопасен отпад е 
дадена на образец во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Формата и содржината на испорачаниот (продаден или извезен) неопасен отпад е 
дадена на образец во Прилог бр. 5 кој е составен дел на овој правилник.  

(4) Формата и содржината на евиденцијата на индивидуални собирачи на неопасен отпад е 
дадена на образец во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.   

(5) Евиденцијата од став (1) на овој член се води секојдневно во пишана и електронска 
форма.  

(6) Податоците од ставовите (2) и (3) од овој член правното или физичкото лице кое 
поседува дозвола треба да ги внесува по примениот или испорачаниот неопасен отпад.  

(7) Доколку субјектите од став 1 на овој член дејноста ја обавуваат на повеќе локации 
тогаш евиденцијата се води за секоја поодделна локација. 

(8) Правното или физичкото лице кое поседува дозвола води посебна евиденција за 
примените и/или испорачаните отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, 
алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг според царински тарифи чија 
форма и содржина е дадена на  образец во Прилог бр. 8 кој е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 7 

(1) За добивање на дозвола, барателот треба  да ги исполнува следните минимални 
технички услови: 

1. Инфраструктура и објекти на местото за складирање (локацијата):  
- пристапен пат помеѓу главниот јавен пат и локацијата,  бетонски или асфалтен; 
- идентификување на локацијата и табла со информации (фирма, адреса, тел/факс, број 

на дозвола, работно време); 
- ограда метална или палисадна со минимална висина од 2 метри; 
- најмалку една пристапна порта во зависност од местата на кои се врши складирањето 

на локацијата; 
- осветлување и водоснабдување; 
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- отворена бетонска или асфалтирана (битуменска) површина на деловите на локацијата 
каде се складираат отпадоците од метали; 

- површина со цврста подлога каде се прифаќа отпадот; 
- административен простор со санитарни јазли; 
- просторија за вработените-со шкафчиња и трпезарија;  
- паркинг место;  
2. Безбедносни услови: 
- безбедносни камери на местото на прием на отпад; 
- противпожарна опрема и инсталации согласно барањата за заштита и спасување;  
- заштитна облека и друга опрема за осигурување на заштита и безбедност во работата на 

вработените, согласно ХТЗ стандардите и барањата за заштита при работа; 
3. Опрема и згради/објекти локација: 
- камион со грајфер; 
- вага со капацитет минимум 2 тони; 
- систем за електронско водење на евиденција, како и да се воспостави директна 

електронска врска со надлежниот орган за внатрешни работи; 
- сметководствена евиденција за откуп на неопасен отпад од индивидуални собирачи.  
(2) Правното или физичкото лице кое врши посредување во трговија со неопасен отпад 

за да добие  дозвола треба да располага со основно средство за работа (транспортни 
возила) или да поседува договор за ангажирање на основни средства за работа. 

(3) При отворање на нов објект или локација, при менување и/или дополнување на 
податоците и условите по издадената дозвола правното или физичкото лице поднесува 
ново барање за обновување на дозволата.  

(4) Кон барањето од став 3 на овој член се приложува постојната дозвола, како и 
документите коишто ја потврдуваат промената. 

 
Член 8 

(1) Правното или физичкото лице кое поседува дозвола, дејноста на трговија со 
неопасен отпад ја врши според податоците и условите утврдени во дозволата.  

(2) При откупот на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, 
бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг од индивидуални собирачи, правните и 
физичките лица од став (1) на овој член не треба да вршат промет со истите најмалку 
седум дена.   

(3) Записите од безбедносните камери се чуваат најмалку три години. 
(4) Индивидуални собирачи на неопасен отпад или физичките лица при предавањето на 

отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, 
бронза и месинг на правните и физички лица од член 3 став (1) од овој правилник  
приложуваат изјава на образец даден во Прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник.  

(5) Отпадоците  од став (4) на овој член  се чуваат и обработуваат одделно од другите 
отпадоци. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 07-5429/1 
19 септември 2007 година                                   Министер,   
              Скопје                                       Џелил Бајрами, с.р.  
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