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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1407. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за управување со отпадот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 септември 2007 година. 
 

       Бр. 07-3756/1                               Претседател 
3 септември 2007 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДOT  

 
Член 1 

Во Законот за управување со отпадoт („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 68/2004 и 71/2004), 
членот 1 се менува и гласи: 

„Со овој член се уредува управувањето со отпадот; 
начелата и целите за управување со отпад; плановите и 
програмите за управување со отпадот; права и обврски 
на правни и физички лица во врска со управувањето со 
отпадот; барањата и обврските на правните и физички-
те лица кои произведуваат производи и пакувања и ко-
ишто на крајот на животниот циклус ја оптоваруваат 
животната средина; начинот и условите под коишто 
може да се врши собирање, транспортирање, третман, 
складирање, преработка и отстранување на отпадот; 
увозот, извозот и транзитот на отпадот; мониторингот; 
информативниот систем; финансирањето и надзор над 
управувањето со отпадот.“ 

 
Член 2 

Во членот 6 точка 1 по зборот „предмет” се додава-
аат зборовите: „што припаѓа во категориите на отпад 
од членот 25 на овој закон”.  

Во точката 2 зборовите: „што содржи супстанции 
кои имаат” се заменуваат со зборовите: „што по својот 
состав или концентрации на опасни супстанции може 
да предизвика опасност по животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и коишто имаат ”.  

Во точката 4 на крајот на реченицата точката и за-
пирката се бришат и се додаваат зборовите: „при што 
вкупното количество и содржина на загадувачките суп-
станции во отпадот и екотоксичноста на процедокот 
мора да биде незначителен за да не го загрозува квали-
тетот на површинските и/или подземни води;”.  

Точката 5 се менува и гласи:  
„5. Комунален отпад е отпад што се создава од фи-

зички лица од домаќинствата (отпад од домаќинства) и 
комерцијалниот отпад. Отпадот од домаќинствата е от-
падот кој секојдневно се собира од домаќинствата, ка-
ко и посебно собраниот опасен отпад од домаќинства-
та, кабаст отпад, градинарски отпад и слично;”.  

Во точката 8 на крајот од реченицата точката и за-
пирката се бришат и се додават зборовите: „како што е 
отпадот од храна или градинарски отпад, како и харти-
ја и картони;”. 

Во точката 9 на крајот од реченицата точката и за-
пирката се бришат и се додаваат зборовите: „вклучу-
вајќи ги и масните остатоци од резервоарите, мешави-
ни од вода и на масла и емулзии;”.  

Точката 11 се менува и гласи:  
„11. Опрема која содржи ПХБ е опрема којашто 

содржи или содржела ПХБ, на пример, трансформато-
ри, кондензатори, контејнери и други садови коишто 
содржат остатоци од ПХБ, како и друга опрема што со-
држи или содржела ПХБ и што не била деконтамини-
рана (во натамошниот текст: опрема);".  

Во точката 15 зборот „уред“ се заменува со зборот 
„опрема“, а зборот „уредот“ се заменува со зборот 
„опремата“. 

Во точката 16 на крајот на реченицата се додава но-
ва реченица која гласи: „Пакувањата можат да бидат 
поединачни (продажни или примарни пакувања), збир-
ни или (групни или секундарни пакувања), или транс-
портни (терцијални пакувања)." 

Во точката 19 зборовите: „ветеринарни станици“ се 
заменуваат со зборовите: „ветеринарни друштва“.  

Во точката 22 зборовите: „отпаден азбест” се заме-
нуваат со зборовите: „отпад од азбест”.  

По точката 22 се додава нова точка 23, која гласи: 
„23. Отпадни гуми се гуми од моторни возила 

(автобуси, камиони, приколки, мотоцикли и друго), 
земјоделски машини, градежни машини и слично чија-
што употребна функција завршила, сопственикот има 
намера да ги отфрли, ги отфрла или од него се бара да 
ги отфрли;”. 

Точката 23 станува точка 24. 
Точката 24 која станува точка 25 се менува и гласи: 
„25. Поседувач е создавачот на отпад или правното 

и физичкото лице кое има отпад во свое владение;”. 
По точката 25 се додава нова точка 26, која гласи: 
„26. Произведувач е правно или физичко лице кое 

произведува, увезува, извезува или дистрибуира произ-
води и/или пакувања коишто на крајот на животниот 
циклус ја оптоваруваат животната средина;”. 

Точките 25 и 26 стануваат точки 27 и 28. 
Во точката 27 која станува точка 29 по зборовите: 

„Управување со отпад е” се додаваат зборовите: „збир 
на активности, мерки и одлуки наменети за”. 

Точката 28 станува точка 30. 
Во точката 29 која станува точка 31 по зборовите: 

„утврдени со” се додаваат зборовите: „членот 29 на”. 
Точките 30 и 31 стануваат точки 32 и 33. 
По точката 32 која станува точка 34 се додава нова 

точка 35, која гласи: 
„35. Повторна употреба на отпадот е секоја постап-

ка или метод со кои се обезбедува отпадот да биде по-
вторно употребен за иста цел за којашто првобитно бил 
наменет во согласност со овој закон или друг пропис;”. 

Во точката 33 која станува точка 36 по зборот „опе-
рациите” се додаваат зборовите: „од членот 35 на овој 
закон”.  

Точката 34 која станува точка 37 се менува и гласи: 
„37. Собирање на отпад подразбира активност на 

собирање, сортирање и/или мешање на отпадот заради 
транспорт;”. 

По точката 37 се додаваат две нова точки 38 и 39, 
кои гласат: 

„38. Собирач на отпад е физичко или правно лице 
кое има дозвола за вршење на дејност за собирање 
и/или транспортирање на отпад добиено согласно со 
овој закон, односно има добиено дозвола за трговија со 
неопасен отпад; 
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39. Индивидуален собирач на отпад е физичко ли-
це кое повремено или редовно собира и предава неопа-
сен отпад во мали количини, а за што е регистрирано за 
собирање на отпад кај правно или физчко лице кое има 
дозвола за трговија со неопасен  отпад согласно со овој 
закон или друг пропис;”. 

Точката 35 која станува точка 40 се менува и гласи: 
„40. Претоварна станица е локација или објект за 

времено складирање, подготовка и претовар на отпадот 
наменет за транспорт до други објекти или инсталации 
за складирање, преработка, третман или отстранува-
ње;”. 

Во точката 36 која станува точка 41 зборовите: „е 
организирана дејност за складирање” се заменуваат со 
зборовите: „претставува времено чување на”. 

Точката 37 која станува точка 42 се менува и гласи: 
 „42. Депонија е објект наменет за површинско 

(над земјиштето) и подземно (во земјиштето) отстрану-
вање на отпадот, вклучувајќи ги и: 

- внатрешните локации за отстранување на отпад 
каде што создавачот на отпад го отстранува сопствени-
от отпад на местото на создавање и 

- определената локација којашто се користи посто-
јано за времено складирање на отпадот (за повеќе од 
една година) со исклучок на локации за претоварни 
станици и локации за складирање на отпадот од членот 
33 став (4) на овој закон;“.  

По точката 38 која станува точка 43 се додаваат две 
нови точки 44 и 45, кои гласат: 

„44. Собирно место е место каде што се лоцирани 
еден или повеќе садови кои служат за собирање на от-
падните маси заради нивно предавање во центар за со-
бирање; 

45. Центар за собирање значи објект или дел од 
објект со потребната опрема за времено складирање и 
сортирање на отпадните масла и други постапки повр-
зани со нивното предавање заради преработка или от-
странување;“. 

Точките 39 и 40  стануваат точки 46 и 47. 
Во точката 41 која станува точка 48 зборовите: “ 

областа на “ се бришат. 
Точката  42 станува точка  49.  

 
Член 3 

Во членот 17 став (2) по точката 2 се додаваат две 
нови точки 3 и 4, кои гласат: 

„3) насоки и цели во врска со управувањето со от-
пад вклучувајќи го и временскиот распоред на нивното 
реализирање;  

4) реализација на мерките, активностите и начинот 
за постигнување на целите за постапување со посебни 
видови на отпад, временскиот распоред и обемот на 
нивното извршување;”. 

Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 5, 6, 7, 8 и 9. 
Во точката 8 која станува точка 10 точката и запир-

ката на крајот на реченицата се бришат и се додаваат 
зборовите: „вклучувајќи ги мерките и роковите за реа-
лизација;”. 

Точките 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стануваат точ-
ки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 

Во ставот (3) зборовите: „Органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина“ се заменуваат со зборовите: „Надлежен орган 
за вршење на стручни работи во животната средина“.  

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Надлежен орган за вршење на стручни работи во 

животната средина на секои две години од почетокот 
на реализација на Планот за управување со отпад на 
Република Македонија поднесува извештај за реализа-
ција на Планот до Владата на Република Македонија за 
кој претходно добил согласност од органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина.”  

Член 4 
Во членот 20 став (1) по зборовите: „животна сре-

дина” се додаваат зборовите: „на предлог на надле-
жен орган за вршење на стручни работи во животната 
средина”. 

 
Член 5 

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои во вршењето на 

својата дејност во текот на една календарска година 
создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или 
повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изго-
тват и да ја реализираат Програмата за управување со 
отпад, согласно со членот 19 од овој закон." 

Во ставот (3) зборовите: „кои создаваат, преработу-
ваат или отстрануваат индустриски неопасен и опасен 
отпад” се бришат.  

Во ставот (4) по точката 4 се додаваат две нови точ-
ки 5 и 6, кои гласат:  

„5) рокови за реализација на одделни барања од 
планот за управување со отпад и рокови за реализации 
на одделни фази од планот; 

6) временска рамка за спроведување на стандардите 
кои се однесуваат на составот и изработката на оддел-
ни производи и пакувања и нивната соодветност за по-
вторна употреба или преработка вклучително и рецик-
лирањето;”. 

Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 7, 8, 9 и 10. 
 

Член 6 
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 

"Член 24-а 
Неконтролирано отстранување на отпадот 
Забрането е оставање, фрлање, напуштање, спалу-

вање или неконтролирано отстранување на отпадот." 
 

Член 7 
Во членот 25 став (1) точка 1 точката и запирката 

на крајот на реченицата се бришат и се додаваат зборо-
вите: „кои не се специфицирани подолу;”. 

 
Член 8 

Членот 27 се менува и гласи:  
„(1) Собирањето на отпадот се врши од страна на 

собирачи на отпадот со што отпадот се собира од соз-
давачот или поседувачите на отпад и се транспортира 
до места определени за постапување со отпад. 

(2) Правните и физичките лица кои собираат отпад 
се одговорни за безбедно собирање и транспортирање 
на отпадот од местото на неговото собирање до место-
то на неговото предавање. 

(3) Отпадот може да се транспортира со специјални 
возила наменети за транспорт на отпад, затворени во-
зила, контејнери или друг вид соодветни возила со кои 
се спречува растурање, испаѓање на отпадот за време 
на собирањето, транспортот, утоварот и/или истоварот. 

(4) Во случај на загадување на животната средина 
кое може да настане за време на собирањето и транс-
портот на отпадот, собирачот на отпадот е одговорен за 
отстранување на настанатите загадувања и настанатата 
штета по животната средина. 

(5) Отпадот се транспортира до местото одредено 
од создавачот или поседувачот на отпадот. Како место 
одредено од создавачот или поседувачот може да биде 
само место кое обезбедува дека со предадениот отпад 
ќе се постапува согласно со законски определените на-
чини.  

(6) Ако отпадот не може да се транспортира до ме-
стото одредено од создавачот или поседувачот на отпа-
дот, односно на места каде што не може да се постапу-
ва согласно со законски определените начини, собира-
чот, односно транспортерот е должен да го врати отпа-
дот на создавачот или поседувачот.“ 
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Член 9 
Во членот 32 ставот (3) се брише. 
Во ставот (5) зборовите: „за преработка на отпад” 

се заменуваат со зборовите: „од ставот (1) на овој 
член”.  

Во ставот (6) бројот (3) се заменува со бројот (1). 
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Правните и физичките лица кои складираат по-

малку од 10 тона инертен отпад и/или не помалку од 2 
тона неопасен отпад на годишно ниво не треба да посе-
дуваат дозвола од ставот (1) на овој член."  

 
Член 10 

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:  
 

"Член 32- а 
Дозволи за трговија со неопасен отпад 
(1) За вршење на дејност трговија со неопасен от-

пад, правните и физичките лица се должни да поседу-
ваат дозволи за трговија со неопасен отпад.  

(2) Барањето за добивање на дозвола од ставот (1) 
на овој член се поднесува до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина.  

(3) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина за период од десет годи-
ни за што се води посебен регистар.  

(4) Формата и содржината на дозволата од ставот 
(1) на овој член, формата и содржината на барањето од 
ставот (2) на овој член, начинот и постапката за нејзи-
но издавање како и формата и содржината на региста-
рот од ставот (3) на овој член ја пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина.  

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член не е по-
требно поседување на дозвола во следниве случаи: 

- за неопасен отпад кој потекнува од сопствено про-
изводство,  

- за неопасен отпад кој потекнува од оштетена и 
употребена сопствена опрема и  

- за продажба на неопасен отпад од страна на инди-
видуални собирачи на отпад, доколку купувачите посе-
дуваат дозвола во согласност со ставот (1) од овој член. 

(6) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој 
член се должни да водат евиденција на посебни обрас-
ци за примениот или испорачан отпад, како и евиден-
ција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад од 
кои примиле отпад.  

(7) Начинот на водење на евиденцијата, формата и 
содржината на обрасците од ставот (6) на овој член, ка-
ко и начинот и условите за вршењето на дејноста трго-
вија со неопасен отпад, ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина. 

(8) Владата на Република Макединија на предлог на 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина ги определува произво-
дите и материјалите што се во општа употреба, а кои 
вршителите на дејноста трговија со неопасен отпад не 
смеат да ги откупуваат од индивидуалните собирачи на 
отпад." 

 
Член 11 

Во членот 33 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Отпадот се складира на места кои се технички 
опремени за привремено складирање на отпадот на ло-
кации на создавачот на отпадот, во местата за собира-
ње, претоварни станици и други локации за собирање 
во согласност со овој закон.“ 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 

„(3) Правните и физичките лица кои создаваат от-
пад можат отпадот привремено да го складираат во 
близина на местото на неговото создавање, но најдолго 
една година сметано од денот на неговото создавање, 
доколку отпадот е наменет за отстранување, односно 
најдолго до три години сметано од денот на неговото 
создавање доколку отпадот е наменет за третман и за 
преработка.” 

Ставот (3) се брише.  
Ставот (4) се менува и гласи: 
„За складирање на отпадот од ставот (3) на овој 

член, создавачот или поседувачот на отпад е должен 
претходно да обезбеди согласност од надлежен орган 
за вршење на стручни работи во животната средина. 
Согласноста се издава ако се исполнети условите за 
складирање на отпад согласно со овој закон или друг 
пропис.“ 

 
Член 12 

Во членот 38 став (4) зборот „петгодишно“ се заме-
нува со зборот „тригодишно“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Комисијата од ставот (5) на овој член е составе-

на од пет члена кои имаат најмалку пет години работно 
искуство во областа на управувањето со отпадот.” 

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и (9). 
 

Член 13 
Во насловот на Главата IV по поднасловот IV 1. По-

стапување со комунален отпад се додава нов член 42-а, 
кој гласи: 

 
"Член 42-а 

Обврска за предавање на отпад 
Правните и физичките лица кои создаваат или посе-

дуваат комунален или друг вид на отпад се должни от-
падот да го предадат на правни и физички лица кои по-
седуваат дозвола за собирање и/или транспортирање 
отпад, односно дозвола за трговија со неопасен отпад, 
или да го остават на места определени од страна на 
градоначалникот на општината, на општината во гра-
дот Скопје и на градот Скопје." 

 
Член 14 

Во членот 43 став (6) по зборовите: „лица кои” се 
додаваат зборовите: „се регистрирани за вршење на 
дејност и кои”. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Правните и физичките лица кои создаваат или по-

седуваат друг вид на неопасен отпад во количини по-
мали од утврдените со членот 21 став (1) од овој закон 
можат да ги користат услугите на давателот на услуга-
та од ставот (4) на овој член.“  

Ставот (9) се менува и гласи:  
„Правните и физичките лица кои во вршењето на 

својата дејност во текот на една календарска година 
создаваат или поседуваат отпад повеќе од количините 
утврдени во членот 21 став (1) од овој закон, по исклу-
чок од ставот (4) на овој член, можат да склучат дого-
вор за собирање и/или за транспортирање на комуна-
лен и друг вид на неопасен отпад со правни и физички 
лица кои имаат дозвола за вршење на дејноста.“  

 
Член 15 

Во членот 45 став (3) зборовите: „со висока стручна 
подготовка од техничките науки” се заменуваат со збо-
ровите: “со стручна подготовка согласно со прописите 
за регистрација за вршење на дејност”.  

Во ставот (5) на крајот од реченицата во продолже-
ние се додава нова реченица која гласи: „Рокот на важ-
носта на дозволата може повеќекратно да се обновува”. 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
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„(8) Барањето за обновување на дозволата мора да 
се поднесе четири, а најдоца два месеца пред истекува-
ње на важноста, односно од моментот на настанување 
на промените предвидени во ставот (7) на овој член.” 

По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став 
(10), кој гласи: 

„(10) Надлежен орган за вршење на стручни работи 
во животната средина води евиденција за издадените 
дозволи.”  

 
Член 16 

Во членот 48 став (1) пред зборот „употреба” се до-
дава зборот „повторна”. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) При процесот на производство, произведувачот 

е должен да избегнува употреба на материјали и/или 
производи кои содржат опасни супстанции во количи-
ни и/или концентрации кои негативно влијаат врз 
здравјето на луѓето и животната средина во текот на 
процесот на производство, при нивната употреба или 
при постапувањето со производот кога станува отпад.” 

 
Член 17 

Во членот 49 став (6) заборовите: „ќе ги пропише 
Министерството за економија во согласност со органот 
на држаната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина” се заменуваат со зборовите: „се 
врши во согласност со закон или друг пропис”. 

 
Член 18 

Во членот 50 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи:  

„(5) Правните и физичките лица кои вршат собира-
ње, повратен прием, преработка или отстранување на 
отпад од искористени производи и пакување се должни 
да водат и чуваат евиденција за количините кои ги со-
брале, преработиле или отстраниле, како и да ја инфор-
мира јавноста за начинот на реализирање на системот 
за откуп и повратен прием на искористени производи и 
пакувања.”  

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи: 
„(6) Откуп и повратен прием на искористени произ-

води и пакувања се врши согласно со закон или друг 
пропис.“ 

 
Член 19 

Во членот 52 став (1) на крајот на реченицата точ-
ката се брише и се додаваат зборовите: „на начин и по-
стапка утврдени согласно со закон или друг пропис”. 

Во ставот (6) на крајот од реченицата точката се 
брише и се додаваат зборовите: "согласно со закон или 
друг пропис.”. 

Ставот (7) се брише.  
 

Член 20 
Во членот 58 ставот (2) се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот (1) на овој член, надлежни-

от орган за вршење на стручни работи во животната 
средина, по писмено барање од создавачот или поседу-
вачот на опасниот отпад, во согласност со овој закон 
или друг пропис, ќе дозволи мешање на опасниот от-
пад со други видови опасен отпад, како и мешање на 
опасниот отпад со други видови на отпад, со супстан-
ции и/или со материјали, доколку утврди дека се ис-
полнети правилата за постапување со отпад од членот 
24 на овој закон и дека со тоа ќе се подобри безбедно-
ста при постапувањето со опасниот отпад и дека меша-
њето не ги загрозува животната средина, животот и 
здравјето на луѓето.“ 

 
Член 21 

Во членот 59 став (2) на крајот од реченицата точ-
ката се брише и се додаваат заборовите: „и кога е неоп-
ходно за исполнување на правилата за постапување со 
отпад од членот 24 на овој закон.“. 

Во ставот (3) зборот „одобрение” се заменува со 
зборот „согласност” и во ставот (4) зборот  „одобрени-
ето“ се заменува со зборот „согласност“.  

 
Член 22 

Во членот 60 став (5) на крајот од реченицата точ-
ката се брише и се додаваат заборовите: „најмалку пет 
години”.  

 
Член 23 

Членот 62 се менува и гласи: 
"Испитување на карактеристиките на отпадот 

(1) Испитувањето на карактеристиките на отпадот 
се врши заради: 

1) увоз и извоз на отпад; 
2) третман на отпад и 
3) отстранување на отпад. 
(2) Испитувањата од ставот (1) на овој член се вр-

шат од страна на правно лице кое е овластено да врши 
испитување на карактиеристиките на отпадот согласно 
со обемот на испитувањето за кое е акредитирано.  

(3) Земањето на примероци на отпад и испитување-
то на карактеристиките на отпадот се врши со примена 
на релевантни национални, европски и меѓународни 
стандарди и нормативи. 

(4) Испитувањето на карактеристиките на отпадот 
се врши за сите видови на отпад, освен за комуналниот 
отпад.  

(5) Секој кој се сомнева во тоа дека отпадот содржи 
опасни карактеристики, односно дека не одговара на 
декларираните податоци е должен за тоа да го извести 
надлежниот орган за вршење на стручните работи во 
животната средина.  

(6) Во случај кога сомневањето во карактеристики-
те на отпадот се покажало како оправдано, трошоците 
за испитување на отпадот паѓаат на сметка на создава-
чот и/или поседувачот на отпадот. Доколку сомневања-
та во карактеристиките на отпадот се покажале како 
неоправдани, трошоците за испитување на отпадот па-
ѓаат на товар на пријавителот.     

(7) Правните лица од ставот (2) на овој член изго-
твуваат извештај за испитување на карактеристиките 
на отпадот и се должни еден примерок од извештајот 
да го достават до надлежниот орган за вршење на 
стручните работи во животната средина."  

 
Член 24 

Членот 63 се менува и гласи: 
"Услови за добивање на овластување на испитување на 

карактеристиките на отпадот 
(1) За да добијат овластување за испитување на ка-

рактеристиките на отпадот, правните лица се должни 
да достават до органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина барање 
кое ги содржи следниве податоци:  

1) сертификат за акредитација за вршење на лабора-
ториски испитувања; 

2) список на лица кои ќе ги вршат работите на испи-
тување на карактеристиките на отпадот со видот и сте-
пенот на стручна подготовка, односно научно звање; 

3) список на опрема со инвентарен број; 
4) број и намена на просториите (скица и слично); 
5) список на карактеристики на отпадот кои ќе се 

испитуваат и 
6) список на методи кои ќе се применуваат за соод-

ветните испитувања. 
(2) Овластувањето од ставот (1) на овој член го из-

дава министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина на предлог на комисијата која ќе ја состави 
министерот за период од четири години, кое може да 
се обнови. 
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(3) Овластувањето за испитување на карактеристи-
ките на отпад може да се одземе ако дополнително се 
утврди дека овластеното правно лице не ги исполнува 
пропишаните услови или се утврди дека овластувањето 
е издадено врз основа на неточни и/или невистинити 
податоци.  

(4) Овластувањето и одземањето на овластувањето 
од ставовите (2) и (3) на овој член се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија".  

(5) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина води евиденција 
на правните и физички лица кои добиле овластување за 
испитување на карактеристиките на отпадот која е до-
стапна на јавноста и ја објавува на својата веб страница."  

 
Член 25 

Во членот 65 броевите на ставовите (5) и (6) се за-
менуваат со броевите (4) и (5). 

 
Член 26 

Во членот 66 став (1) точка 4 пред зборот „специ-
фикација” се додаваат зборовите: „програма со”.  

Во ставот (4) на крајот од реченицата се додава но-
ва реченица која гласи: „Рокот на важноста на дозвола-
та може повеќекратно да се обнови.” 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Барањето за обновување на дозволата мора да 

се поднесе четири, а најдоцна два месеца пред истеку-
вање на важноста на дозволата.” 

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став 
(7), кој гласи: 

„(7) Надлежниот орган за вршење на стручни рабо-
ти во животната средина води евиденција за издадени-
те дозволи.”  

 
Член 27 

Во членот 68 ставот (1) се менува и гласи: 
„Се забранува: 
- исфрлање на отпадните масла и остатокот од от-

падните масла при нивна преработка во почвата, во во-
дите, во садовите за комунален отпад, во канализацио-
ните и во другите инфраструктурни системи и објекти, 
како и складирање, преработка и отстранување на от-
падните масла на места кои не се предвидени за таа на-
мена и  

- преработка и/или отстранување на отпадните мас-
ла коишто предизвикуваат загадување на воздухот над 
пропишаните гранични вредности согласно со пропи-
сите за заштита на воздухот, здравјето на луѓето и жи-
вотната средина.” 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), 
кои гласат: 

„(3) Поседувачите на отпадните масла се должни да 
ги предадат отпадните масла во собирно место, центар 
за собирање или во инсталација за преработка или за 
отстранување на отпадните масла. 

(4) Поседувачите на отпадните масла во зависност 
од количините на отпадните масла што годишно ги 
создаваат се должни да обезбедат собирно место за от-
падните масла, нивно привремено складирање, или 
нивно безбедно пренесување во центар за собирање.” 

Ставот (3) станува став (5). 
 

Член 28 
Во членот 69 став (2) по зборовите: „која содржи” 

се додаваат зборовите: „или содржела ПХБ“, а на кра-
јот од реченицата се додава нова реченица која гласи: 
“Видот на опремата која може да содржи ПХБ се тре-
тира како да содржи ПХБ освен ако не постои причина 
да се претпостави спротивното“.  

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Правните и физичките лица се должни да водат 

евиденција и да извршат попис на опремата во соглас-
ност со овој закон и со други прописи. Пописот мора 
редовно да се ажурира и дополнува.” 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Правните и физичките лица се должни согласно со 

овој за¬кон и други прописи да изготват план за декон-
таминација и/или отстранување на попишаната опрема 
и на ПХБ содржани во неа, како и шеми за собирање и 
за натамошно отстранување на опремата која не е 
предмет на попис.”  

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) Правните и физичките лица се должни да ја оз-

начат опремата што содржи или содржела ПХБ која-
што е предмет на попис, како и да го означи просторот 
или локацијата каде што е сместена таквата опрема 
согласно со овој закон и други прописи.”  

Во ставот (5) кој станува став (6) точката на крајот 
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како 
и начинот на означување на просторот или локацијата 
каде што е сместена таквата опрема.”. 

 
Член 29 

Во членот 70 став (3) по точката 3 се додава нова 
точка 4, која гласи: 

„4) алкални мангански батерии кои содржат повеќе 
0,025% масени проценти жива.”  

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Правните и физичките лица кои произведуваат 

или вршат промет со батерии и/ или акумулатори, или 
уреди во кои се вградени батерии и/или акумулатори 
се должни да водат и чуваат евиденција за количините 
на произведените или увезените производи да ги озна-
чат, како и да обезбедат нивно одделно собирање, сор-
тирање, преработка или отстранување.“ 

По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), 
(8) и (9), кои гласат: 

„(6) Правните и физичките лица кои поседуваат по-
трошени батерии и акумулатори, освен домаќинствата, 
се должни да водат евиденција за потрошените батерии 
и акумулатори и да ги предадат за преработка или от-
странување на лице кое поседува дозвола. 

(7) При купување на батерии или акумулатори, ку-
пувачот му плаќа на продавачот кауција која продава-
чот е должен да му ја врати кога ќе ги врати потроше-
ните батерии и/ или акумулатори. 

(8) Висината на кауцијата се одредува во зависност 
од видот, големината и количината на батерии или аку-
мулатори. 

(9) Продавачот е должен да склучи договор за при-
ем или за откуп на производи согласно со одредбите од 
членот 52 став (4) на овој закон.“ 

Ставот (6) кој станува став (10) се менува и гласи:  
„(10) Министерот кој раководи со органот на др-

жавната управа надлежен за работите во областа на 
животната средина ги пропишува начинот и постапки-
те на прометот и употребата, начинот на означување, 
форма и содржината на ознаката, содржината на опас-
ните супстанции и начинот на известувањето, начинот 
на организирање на преземањето, собирањето и по-
вратниот прием на потрошените батерии и акумулато-
ри; формата и содржината на потврдата за прием и 
формата и содржината на евиденцијата, начинот на ре-
ализација на системот за прием или за откуп , како и 
висината и начинот на плаќање на кауцијата.”  

 
Член 30 

Во насловот по членот 71 зборот „направи” се заме-
нува со зборот „опрема”, а членот 71 се менува и гласи: 

„(1) При планирање и изработка на електрична и 
електронска опрема потребно е да се има предвид и да 
се олесни расклопувањето, преработката и употребата, 
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а особено повторната употреба и рециклирањето на 
искористената електрична или елктронска опрема, ком-
понентите и вградените материјали. 

(2) Произведувачот на електрична и електронска 
опрема е должен да ги идентификува компонентите на 
опремата кои се рециклираат.  

(3) Произведувачот е должен да обезбеди презема-
ње и преработка, односно повторна употреба или ре-
циклирање на искористената електрична или елктрон-
ска опрема, компонентите и вградените материјали од 
ставот (1) на овој член кои ги произвел или увезол, ка-
ко и бесплатно да ги прими назад од корисниците во 
согласност со овој закон и друг пропис. 

(4) Купувачот е должен да ја собира, чува и да ја 
врати искористената опрема на произведувачот, а може 
да ги врати и на продавачот или на правно или физичко 
лице кое собира или преработува искористена елект-
рична или електронска опрема . 

(5) Продавачот или произведувачот е должен да ги 
информира купувачите за функционирањето на систе-
мот за повратен прием и за шемите за собирање на еле-
ктричната и електронската опрема. 

(6) Забрането е искористената електрична и еле-
ктронска опрема да се отстрануваат како комунален от-
пад.  

(7) Правните или физичките лица кои ја примаат 
назад електричната и електронската опрема се должни 
да водат и чуваат евиденција за видот и количините на 
искористената електрична и електронска опрема која ја 
примиле назад, да издаваат потврди за прием и потвр-
ди за нејзино предавање на третман, преработка или 
отстранување во согласност со овој закон или други 
прописи. 

(8) Продавачот или произведувачот е должен да ја 
селектира собраната електрична и електронска опрема 
и да ја предаде на правните и на физичките лица овла-
стени за третман и за преработка на електрична и на 
електронска опрема. 

(9) Правните и физичките лица кои вршат третман 
и преработка на искористената електрична и електрон-
ска опрема треба да поседуваат дозвола во согласност 
со овој закон или друг пропис. 

(10) Отпадот од искористената електрична и еле-
ктронска опрема не смее да се меша со други видови на 
отпад, ниту да се отстранува без претходен третман 
или преработка.  

11) Правните и физичките лица од ставот (9) на овој 
член се должни да водат и чуваат евиденција за видови-
те и количините на искористената електрична и еле-
ктронска опрема која ја собрале, третирале или прерабо-
тиле во согласност со овој закон или други прописи.  

(12) Податоците од евиденцијата од ставовите (7) и 
(11) на овој член се доставуваат на пропишани обрасци 
најдоцна до 31 март во тековната година за претходна-
та календарска година, до надлежен орган за вршење 
на стручни работи во животната средина. 

(13) Владата на Република Македонија на предлог 
на министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, а во согласност со министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на економијата, ќе ги определи класите на ви-
довите електрична и електронска опрема, списокот на 
производи кои се распоредуваат во класите на еле-
ктрична и електронска опрема за која ќе се врши селе-
ктивно собирање, начинот, условите за собирање, по-
вратен прием, третман и преработка, како и целите и 
роковите за нивно постигнување, начинот на водење на 
евиденција и формата и содржината на образците за из-
вестување, начинот на означување и видовите на еле-
ктрична и електронска опрема која е исклучена од овие 
постапки.“ 

Член 31 
По членот 71 се додаваат два нови члена 71-а и 71-

б, кои гласат: 
"Член 71-а 

Ограничувања и забрани за употреба и содржината  
на одредени опасни супстанции во електрична  

и електронска опрема 
Се забранува пуштање во промет на електрична и 

електронска опрема којашто содржи олово, жива кад-
миум, шестовалентен хром, полибромиди, полиброми-
рани бифенили или полибромирани дифенилетери.  

 
Член 71- б 

Обврски на произведувачот 
(1) Произведувачот е должен да гарантира дека еле-

ктричната и електронската опрема која се пушта на па-
зар не содржи олово, жива, кадмиум, шестовалентен 
хром, полибромиди, полибромирани бифенили или по-
либромирани дифенилетери, согласно со овој закон и 
друг пропис. 

(2) Произведувачот е должен да гарантира дека во 
акумулаторите од возилата на електричен погон кои се 
пуштаат во промет не содржат кадмиум. 

(3) Произведувачот е должен за електричната и еле-
ктронската опрема која прв пат ја пушта во промет да 
даде изјава за усогласеност со која се гарантира дека е 
во согласност со одредбите од ставовите (1) и (2) на 
овој член. 

(4) Доколку електричната опрема е увезена, тогаш 
изјавата за усогласеност од ставот (3) на овој член ја 
издава увозникот или овластениот дистрибутер. 

(5) Изјавата за усогласеност од ставот (3) на овој 
член се чува уште пет години од денот кога била про-
изведена, односно увезена последната електрична и 
електронска опрема за која важи изјавата. 

(6) Изјавата за усогласеност мора да биде достапна 
на секое продажно место. 

(7) Копија од изјавата се доставува и до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина. 

(8) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на економијата ги пропишуваат максимал-
ните вредности за концентрации за присуство на одре-
дени видови на опасни супстанции во електричната и 
електронската опрема, нејзините компоненти и матери-
јали, вклучувајќи ги и електричните светилки за освет-
лување во домаќинствата, како и начинот на постапу-
вање, целите и роковите за нивно постигнување, фор-
мата и содржината и рокот за издавање на изјавата за 
усогласеност." 

 
Член 32 

Членот 72 се менува и гласи: 
„(1) При планирање и производство на возилата, 

поради спречување на оптоварувањето на животната 
средина, производувачот треба моторните возила да ги 
дизајнира така што ќе се олесни нивното расклопува-
ње, повторна употреба и преработка, а особено рецик-
лирањето на искористените возила, нивните компонен-
ти и материјали. 

(2) Производувачот е должен да обезбеди информа-
ции за расклопување на возилата, нивните компоненти 
и вградените материјали.  

(3) Сопственикот на возилото е должен да го преда-
де искористеното возило на правно или физичко лице 
кое поседува дозвола за собирање, третман или прера-
ботка согласно со овој закон и друг пропис. 
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(4) Се забранува пуштање на пазар на компоненти и 
материјали на возила кои содржат олово, жива, шесто-
валентен хром и кадмиум. 

(5) Се забранува отстранување или предавање на 
компонентите и материјалите од искористените возила 
како комунален отпад.  

(6) Правните и физичките лица кои вршат третман 
или преработка на искористеното возило се должни: 

- да ги одвојат опасните компоненти и материјали 
коишто претставуваат опасен отпад и/или содржат опа-
сен отпад, истите да ги селектираат и да обезбедат ни-
вен натамошен третман или отстранување, 

- на сопственикот или на собирачот на искористе-
ното возило да му издадат потврда за преземање на 
искористеното возило за уништување,  

- потврда за преземање на искористеното возило за 
уништување да го достави до надлежен орган за реги-
страција на возилото и 

- да водат и да чуваат евиденција за сите произведе-
ни/увезени и пуштени во промет возила, како и за фази 
на преработка или третман на искористените возила. 

(7) Податоците од евиденцијата од ставот (6) алине-
ја 4 на овој член се доставуваат на пропишани обрасци 
најдоцна до 31 март во тековната година за претходна-
та календарска година, до надлежен орган за вршење 
на стручни работи во животната средина согласно со 
овој закон и друг пропис. 

(8) Надлежниот орган за вршење на стручни работи 
во животната средина води евиденција и база на пода-
тоци за податоците од ставот (7) на овој член. 

(9) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на економијата, ги пропишуваат мерките за 
заштита на животната средина кои мораат да ги презе-
мат производителите, сопствениците и субјектите кои 
постапуваат со искористените возила, нивните компо-
ненти и материјали, целите и роковите за нивно по-
стигнување и начинот и условите за складирање, фор-
мата и содржината на потврдата за преземање на вози-
лото за уништување, формата и содржината на образе-
цот за известување како и начинот на водење на еви-
денцијата.“ 

 
Член 33 

Во членот 73 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Опасниот отпад од објектите во кои се спрове-
дува здравствената заштита на луѓето го вклучува ин-
фективниот, хемискиот, фармацевтскиот отпад, како и 
цитостатичните лекови, остри предмети и друг вид на 
опасен отпад.” 

По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став 
(4), кој гласи: 

„(4) Програмите за управување со отпад во објекти-
те за здравствена и ветеринарна заштита ги одобрува 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на здравство-
то, односно министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на ве-
теринарното здравство во согласност со министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина.“  

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
"(5) Министерот кој раководи со органот на држав-

ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на здравството и министерот кој раководи 

со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на ветеринарното здравство го пропишува 
начинот на постапување со медицинскиот отпад, како 
и начинот на пакување и обележување на медицински-
от отпад.”  

 
Член 34 

Во членот 74 став (8) по зборовите: „отпад од тита-
ниум диоксид” се додаваат зборовите: „начинот на вр-
шење на мониторинг”. 

 
Член 35 

Во членот 75 ставот (4) се брише. 
 

Член 36 
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи: 

 
"Член 75-а 

Постапување со отпадни гуми 
(1) Произведувачот на гуми кои се продаваат посеб-

но или се составни делови од возилата се должни да 
обезбедат нивна преработка и рециклирање на состав-
ните компоненти. 

(2) Правни и физички лица кои собираат, транспор-
тираат, преработуваат или отстрануваат отпадни гуми 
се должни да водат и чуваат евиденција за отпадните 
гуми и количините на преработените гуми. 

(3) Увозот на употребувани гуми е забранет. 
(4) По исклучок на ставот (3) од овој член увозот на 

употребувани гуми е дозволен, доколку е економски 
оправадано и не го загрозува здравјето на луѓето и жи-
вотната средина. 

(5) Увозот на употребувани гуми се врши врз осно-
ва на дозвола која ја издава министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина согласно со закон или 
друг пропис. 

(6) Начинот на постапување со отпадните гуми, ка-
ко и условите кои треба да ги исполнуваат правните и 
физичките лица кои увезуваат употребувани гуми ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина." 

 
Член 37 

Во членот 80 ставот (5) се менува и гласи: 
„Кога депонија за неопасен и за инертен отпад ос-

нова домашно и/или странско правно лице, должно е 
кон барањето за основање на депонија да го определи и 
опфатот (број на жители и подрачја) за кои депонијата 
ќе обезбеди прием на отпад. ”  

Во ставот (8) зборовите: „приклучи кон договорот и 
други општини” се заменуваат со зборовите: „го про-
шири предложениот опфат”. 

 
Член 38 

Во членот 82 став (1) точката 2 се менува и гласи: 
„2) домашни и странски правни лица (во натамош-

ниот текст: оператори на депонија);“. 
 

Член 39 
Во членот 84 став (3) по точката 13 се додава нова 

точка 14, која гласи: 
„14) износот на соодветното осигурување може да 

ги покрие трошоците во случај на несреќа или штета 
предизвикана на трети лица.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Операторот на депонијата е должен во соглас-

ност со овој закон или други прописи да одбие прифа-
ќање на отпад кој не ги исполнува условите утврдени 
со дозволата или да одбие прифаќање на отпад кој е из-
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мешан со друг отпад и претставува опасност по здрав-
јето на луѓето и животната средина. За одбивањето на 
отпадот операторот е должен да го извести органот кој 
ја издал дозволата.” 

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8). 
 

Член 40 
Во членот 88 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
„(2) Забрането е разредување на мешавина од отпад 

со цел да се исполнат критериумите за отпадот да биде 
прифатен на депонијата.” 

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставо-
ви (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 

 
Член 41 

Во членот 101 се додава нова точка 1,  која гласи: 
"1) да го минимизира количеството и штетноста на 

остатоците што произлегуваат од работење на инстала-
циите за горење или согорување на отпад;”. 

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4. 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Онаму каде што е соодветно и технички извод-

ливо остатоците од горењето и согорувањето се рецик-
лираат директно во инсталацијата или надвор од неа во 
согласност со закон или други прописи.“ 

 
Член 42 

Во членот 109 ставот (2) се брише. 
 

Член 43 
Во членот 114 став (1) точка 6 зборот “загадувачи-

те” се заменува со зборовите: „создавачите на отпад”. 
По точката 6 се додаваат четири нови точки 7, 8, 9 и 

10, кои гласат: 
„7) податоци за плановите за управување со отпад 

од членот 18 став (5) на овој закон; 
8) извештаи за спроведување на програмите од чле-

нот 23 ставови (2) и (5) на овој закон; 
9) податоци од евиденцијата за управувањето со от-

пад од член 39 ставови (6) и (8) на овој закон и 
10) податоци за акредитирани/овластени тела за 

процена на отпад од членот 63 на овој закон.“ 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој 

член органот на државната управа надлежен за работи-
те од областа на животната средина подготвува изве-
штај за состојбата со управувањето со отпадот како дел 
од извештајот за состојбите на животната средина сог-
ласно со Законот за животната средина.”  

 
Член 44 

Насловот на членот 115 се менува и гласи: „Реги-
стар на отпадот".  

Во ставот (1) по зборот „податоци” се додаваат збо-
ровите: „во Регистарот на отпадот”. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Содржината и начинот на водење, чување и 

одржување на евиденцијата во Регистарот на отпадот 
ги пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина.“ 

 
Член 45 

Во членот 123 став 1 по зборот  „ општините“ се до-
даваат зборовите: „на градот Скопје и на општините во 
градот Скопје само во случаите кога давателот на услу-
гата е друго правно или физичко лице различно од она 
определено од градот Скопје.“ 

 
Член 46 

Насловот на членот 124 и членот 124 се менуваат и 
гласат: 

“Средства од наплата на изречените глоби 
(1) Средствата од наплатените глоби изречени од 

овластените општински инспектори, овластените инс-
пектори на градот Скопје и на комуналните инспекто-
ри на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје се приходи на општините, општините во градот 
Скопје и на градот Скопје.  

(2) Средствата од наплатените глоби изречени од 
работникот на органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на внатрешните работи се при-
ходи на општините и на градот Скопје.“ 

 
Член 47 

Во членот 126 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

„(6) Инспекциски надзор над примената на овој за-
кон во делот на незаконското оставање, фрлање, напу-
штање и/или неконтролирано отстранување на отпад, 
како и согорување на отпадот на отворено вршат оп-
штинските комунални инспектори на општината, оп-
штината во градот Скопје и градот Скопје.“ 

 
Член 48 

Во членот 127 став (1) по точката 6 се додава нова 
точка 7, која гласи: 

„7) да утврди дали правните или физичките лица 
поседуваат дозвола за трговија со неопасен отпад (член 
32-а);“. 

Точките од 7 до 31 стануваат точки од 8 до 32. 
Во точката 31 која станува точка 32 по зборовите: 

„член 71” се додаваат зборовите: “и 71-а”.  
Точките 32 и 33 стануваат точки 33 и 34. 
По точката 34 која станува точка 35 се додава нова 

точка 36, која гласи: 
„36) да утврди дали со употребуваните и отпадните 

гуми се постапува во согласност со членот 75-а од овој 
закон;“. 

Точките од 35 до 50 стануваат точки од  37 до 52. 
 

Член 49 
Во членот 129 став (1) по точката 3 се додава нова 

точка 4, која гласи: 
„4) да врши увид и контрола дали отпадот е исфр-

лен, оставен, спален, напуштен или отстранет на начин 
спротивен на овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон (член 24-а);“. 

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 5, 6, 7, 
8, 9, 10 и 11. 

По точката 11 која станува точка 12 се додава нова 
точка 13, која гласи: 

„13) да врши увид, контрола и утврди дали кому-
налниот и другиот вид на неопасен отпад е предаден во 
согласност со членот 42-a);“. 

Точките од 12 до 18 стануваат точки од 14 до 20. 
 

Член 50 
Во членот 131 став (1) по точката 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: 
„5) да утврди дали е дадена изјава за усогласеност и 

дали изјавата е достапна во согласност со членот 71-б 
од овој закон.“ 

 
Член 51 

Во членот 132 став (1) по точката 1 се додава нова 
точка 2, која гласи: 

„2) да утврди дали се постапува со азбестот во сог-
ласност со членот 75 ставови (1) и (2) од овој закон;“. 

 
Член 52 

По членот 132 се додаваат три нови члена 132-а, 
132-б и 132-в, кои гласат:  
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"Член 132-а 
Делокруг на комуналните инспектори на општините, 
на општините во градот Скопје и на градот Скопје 
Во вршењето на надзор од својот делокруг кому-

налните инспектори на општините, на општините во 
градот Скопје и на градот Скопје имаат право: 

1) да вршат увид, контрола и да утврдат дали отпа-
дот е оставен, фрлен, напуштен, спален или неконтро-
лирано отстранет на места кои не се определени сог-
ласно со овој закон или тоа е сторено на начин спро-
тивно на овој закон (член 24-а). 

 
Член 132-б 

Примена на одредби од други закони во инспекцискиот 
надзор 

Инспекторите за животна средина, овластените 
инспектори за животна средина,  комуналните испекто-
ри  на општините, инспекцискиот надзор во областа на 
управувањето со отпадот го спроведуваат во соглас-
ност со одредбите на овој закон и Законот за животната 
средина. 

 
Член 132-в 

Одговорност на службените лица 
(1) Службените лица во органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина, 
вклучувајќи ги и органите во состав, како и службените 
лица во органите на општината, на градот Скопје и оп-
штините во градот Скопје се должни, како одговорни ли-
ца, навремено и ефикасно да ги преземаат сите неопходни 
мерки и постапки за спроведување на овој закон. 

(2) Доколку при спроведувањето на мерките и по-
стапките утврдени во овој закон, се утврдат прекршу-
вања од страна на правно или физичко лице направени 
со дејствие и/или несторувања и/или пропуштање на 
должен надзор над друго лице кое било овластено да 
постапува во името на правното лице, како и изнесува-
ње на неточни и лажни податоци и документи, службе-
ните лица се должни да покренат иницијатива или ба-
рање за покренување на прекршочна постапка согласно 
со одредбите на овој закон.  

(3) Правните и физичките лица за кои се предвиде-
ни права и обврски утврдени со овој закон, доколку 
утврдат постоење на прекршување или пречекорување 
на овластувањата од страна на службените лица од ста-
вот (1) на овој член, направени со дејствија и/или не-
сторувања, се должни за тоа да го известат министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина, односно 
градоначлникот на општината, на градот Скопје и на 
општините во градот Скопје. 

(4) Во случај на утврдување на прекршувања на 
надлежностите на службените лица од ставот (1) на 
овој член министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, односно градоначалникот на оп-
штината, на градот Скопје и на општините во градот 
Скопје е должен да покрене постапка за утврдување на 
одговорноста на службеното лице согласно со овој или 
друг закон.”  

 
Член 53 

Насловот на Главата XIII „КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ 
се менува и гласи: “XIII ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ“.  

 
Член 54 

Членот 139 се менува и гласи: 
"Општи прекршочни санкции за правните  

и за физичките лица 
(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це кое постапува со отпад, доколку: 

1) не изработи програми за управување со отпад за 
тековната година и не ги достави до надлежните орга-
ни (член 21); 

2) не достави годишен извештај за спроведувањето 
на своите програми за управување со отпад (член 23 
став (5)); 

3) не постапува со должно внимание и ги предизви-
ка последиците наведени во членот 24 од овој закон; 

4) остава, фрла, напушта гори или неконтролирано 
отстранува отпад (член 24-а); 

5) врши трговија со отпад без дозвола (член 32-а); 
6) 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)); 

7) ја врши дејноста спротивно на начинот опреде-
лен со прописот донесен врз основа на членот 32-а став 
(7) од овој закон; 

8) не ангажирал управител со отпад (член 38); 
9) не води и не ги чува податоците за евиденција на 

отпадот (членови 39 и 60); 
10) не го отстрани или одбие да го отстрани отпа-

дот на начин предвиден со овој закон (член 40); 
11) постапи спротивно на одредбите од членот 42-а 

на овој закон; 
12) не го собираат, селектираат и предаваат кому-

налниот отпад (членови 43 и 44); 
13) не склучиле договор за давателот на услуга или 

со овластено правно и физичко лице за собирање и 
транспортирање на отпадот (членови 43 и 65); 

14) комуналниот отпад што го создава не го остава 
на местата за собирање на комунален отпад, определе-
ни од општините и од градот Скопје (член 44); 

15) не ги информира потрошувачите за повторната 
употреба и обновливоста на искористените производи 
и пакувањето (член 49); 

16) не го означи производот или пакувањето на на-
чин на кој се обезбедуваат податоци за повторната упо-
треба и обновливоста на производот и пакувањето 
(членови 49 и 52); 

17) 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); 

18) не ги прими назад искористените производи и 
пакувања (член 50); 

19) не го врати искористениот производ и пакување 
(членови 53 и 71); 

20) 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); 

21) не водат соодветна евиденција за индустриски-
от неопасен отпад (член 56);  

22) врши увоз на отпад заради складирање и отстра-
нување (член 103); 

23) врши извоз, увоз или транзит на отпад без доз-
вола (член 103) и 

24) се користи отпадот спротивно на намената за 
која е издадена дозволата (член 104).  

(2) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це 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 на овој закон;  

2) врши складирање на опасен отпад без дозвола 
(член 32); 

3) не го складира опасниот отпад на местата, во об-
јектите или во инсталациите предвидени за таа намена 
(член 33); 
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4) не обезбедува согласност и правилно складирање 
на опасниот отпад, на пропишаните места во близина 
на местото каде што е создаден (член 33); 

5) пред отстранувањето, не го подложи опасниот 
отпад на третман (член 34 став (2)); 

6) го чува опасниот отпад во претоварни станици 
подолго од пропишаното (член 37 став (2)); 

7) податоците за опасниот отпад не ги доставува ед-
наш годишно до органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина (чле-
нови 39 и 60); 

8) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 57); 
9) го истура и/или фрла опасниот отпад во водите, 

почвата, во садови кои не се предвидени за собирање 
на одредени видови отпад, во канализационите и во 
другите инфраструктурни системи и објекти (член 57); 

10) го меша опасниот отпад со други видови опасен 
отпад и мешање на опасен со неопасен отпад (член 58); 

11) не го извести надлежниот орган кога опасниот 
отпад е измешан со други видови отпад и започне по-
стапка за негово издвојување без одобрение (член 59);  

12) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад не 
предаде/предадат идентификационен формулар со пода-
тоци за видот, местото на настанување, количеството и 
начинот на пакување на опасниот отпад (член 61); 

13) создавачот, односно поседувачот на опасен от-
пад не достави точни податоци во идентификациониот 
формулар (член 61); 

14) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад 
со идентификациониот формулар не достави извештај 
за карактеристиките на отпадот (член 61); 

15) не достави примерок од идентификациониот 
формулар за опасниот отпад до надлежниот орган 
(член 61); 

16) не побарало процена на опасните карактеристи-
ки на создадениот отпад, иако постоело оправдано сом-
невање за тоа (член 62); 

17) не го означува пакувањето на опасниот отпад со 
натписот „Опасен отпад”, како и видот, физичките и 
хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

18) не го пакува опасниот отпад во посебно кон-
струирани садови, во зависност од видот, физичките и 
хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

19) не склучи договор за собирање и транспортира-
ње на опасен отпад (член 65);  

20) не постапува согласно со одредбите од членот 
68 на овој закон; 

21) не постапува согласно со одредбите од членот 
69 на овој закон; 

22) врши производство, увоз и промет на батерии и 
акумулатори коишто содржат повеќе од 0,0005 масени 
проценти жива, вклучувајќи ги и оние батерии и аку-
мулатори кои се вградени во апарати и опрема, како и 
необележани батерии и акумулатори коишто содржат 
повеќе од 25 мг жива по ќелија, освен алкалните манга-
нови батерии; повеќе од 0,025 масени проценти кадми-
ум; повеќе од 0,4 масени проценти олово и на другите 
алкални манганови батерии кои содржат повеќе од 
0,025 масени проценти жива (член 70); 

23) врши промет на електрична и електронска опре-
ма којашто содржи олово, жива кадмиум, шестовален-
тен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или 
полибромирани дифенилетери (член 71-а); 

24) 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)); 

25) отстранува или предава компоненти и материја-
ли од искористените возила како комунален отпад 
(член 72 став (5)); 

26) не постапува согласно со одредбите од членот 
72 став (6) на овој закон; 

27) не води евиденција, односно не ја доставува на 
начин определен согласно со членот 72 став (7) од овој 
закон; 

28) не постапува согласно со одредбите од членот 
72 став (9) на овој закон; 

29) со медицинскиот отпад постапува спротивно на 
членот 73 од овој закон; 

30) отстранува отпад од титаниумдиоксид (член 74); 
31) не постапува на начин определен со членот 75-а 

од овој закон; 
32) не постапува соодветно со отпадот од азбест и 

со производи кои содржат азбест, како и со отпадот 
создаден при научно-истражувачките дејности (члено-
ви 75 и 76) и  

33) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги 
доставува податоците на надлежните органи (членови 
108 и 111). 

(3) Глоба во износ од 400 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице кое постапува со отпад за дејствијата од ста-
вот (1) на овој член. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице кое постапува со отпад за дејствијата од ста-
вот (2) на овој член. 

(5) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на 
овој член, прекршочниот орган може да му изрече пре-
кршочна санкција забрана за вршење на должноста во 
траење од три до 15 дена. 

(6) За дејствијата од ставот (1) точки 4, 5, 11,12, 14 
и 20 и ставот (2) точки 9 и 25 на овој член, покрај орга-
ните на инспекциски надзор од членот 126 на овој за-
кон, право и обврска за санкционирање и покренување 
на прекршочна постапка има и работник на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
внатрешните работи. 

(7) Надлежен орган за водење на прекршочната по-
стапка и за изрекување на прекршоците од овој член е 
Прекршочната комисија формирана согласно со Зако-
нот за животната средина."  

 
Член 55 

Членот 140 се менува и гласи: 
"Прекршочни санкции за собирачите  

и за транспортерите на отпад 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це кое собира и транспортира неопасен отпад доколку: 

1) собирањето и транспортирањето на отпадот се 
врши спротивно на одредбите од членот 27 ставови (3), 
(4), (5) и (6) на овој закон;  

2) врши собирање и транспортирање на комунален 
отпад спротивно на одредбите од членот 45 на овој за-
кон; 

3) врши собирање и транспортирање на комунален 
отпад без поседување на дозвола (член 45);  

4) врши собирање без да поседува дозвола и без по-
вратен прием на искористени производи и пакувања 
(член 51);  

5) не го собира и не го транспортира опасниот от-
пад одделно од другите видови отпад (член 57); 

6) транспортира опасен отпад кој не е соодветно 
спакуван и обележан (член 64); 

7) го транспортира опасниот отпад без идентифика-
ционен формулар (членови 60 и 55); 

8) отпадот што се транспортира не одговара на по-
датоците наведени во идентификациониот формулар 
(членови 60 и 56); 

9) не достави примерок од идентификациониот 
формулар за опасниот отпад до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина (член 60); 
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10) не води евиденција и не ги чува податоците од 
евиденцијата за видот, количеството, потеклото, почет-
ната и крајната дестинација на транспортираниот отпад 
(членови 39 и 60); 

11) податоците за опасниот отпад не ги доставува 
еднаш годишно до Министерството за животна среди-
на и просторно планирање (членови 39 и 60) и 

12) собирањето и транспортирањето на опасен отпад 
го врши без дозвола (член 66). 

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на правното лице кое со-
бира и транспортира опасен отпад за дејствијата од 
ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 6000 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице кое собира и транспортира опасен отпад за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице кое собира и транспортира неопасен отпад за 
дејствија од ставот (1) на овој член. 

(5) На правно лице за прекршокот од овој член, 
прекршочниот орган може да му изрече прекршочна 
санкција забрана за вршење на дејноста во траење од 
три до 15 дена. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на 
овој член, прекршочниот орган може да му изрече пре-
кршочна санкција забрана за вршење на должноста, во 
траење од три до 15 дена. 

(7) Надлежен орган за водење на прекршочната по-
стапка и за изрекување на прекршоците од овој член е 
Прекршочната комисија формирана согласно со Зако-
нот за животната средина." 

 
Член 56 

Членот 141 се менува и гласи: 
"Прекршочни санкции за преработувачите на отпад 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це кое преработува неопасен отпад, доколку: 

1) не подготви програма за управување со отпад 
(член 21); 

2) преработката на отпадот ја врши спротивно на 
членот 28 од овој закон и не ги применува операциите 
од членот 29 на овој закон; 

3) преработува отпад без поседување на дозвола 
(член 32); 

4) преземе отпад за преработка, кој не одговара на 
податоците наведени во идентификациониот формулар 
(членови 56 и 61); 

5) не достави примерок од идентификациониот 
формулар за отпад до надлежните органи (членови 56 и 
61); 

6) не води и не ги чува податоците од евиденциите 
за видот и количеството на преработениот отпад (чле-
нови 39 и 60); 

7) еднаш годишно не доставува податоци од еви-
денцијата до надлежните органи (членови 39 и 60) и 

8) не врши мониторинг на преработувањето на от-
падот (член 108). 

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на правното лице кое пре-
работува опасен отпад за дејствијата од ставот (1) на 
овој член. 

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице кое преработува опасен отпад за дејс-
твијата од ставот (1) на овој член. 

(4) Глоба во износ од 700 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице кое преработува неопасен отпад за дејствија-
та од ставот (1) на овој член. 

(5) На сторителот на прекршокот од овој член, пре-
кршочниот орган може да му изрече прекршочна санк-
ција забрана за вршење на дејноста во траење од три до 
15 дена. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на 
овој член, прекршочниот орган може да му изрече пре-
кршочна санкција забрана за вршење на должноста во 
траење од три до 15 дена. 

(7) Надлежен орган за водење на прекршочната по-
стапка и за изрекување на прекршоците од овој член е 
Прекршочната комисија формирана согласно со Зако-
нот за животната средина." 

 
Член 57 

Членот 142 се менува и гласи: 
"Прекршочни санкции за отстранувачите на отпад 
(1) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице кое постапува со неопасен отпад, доколку:  

1) не изработи програма за управување со отпад 
(член 21); 

2) не го отстранува неопасниот отпад на местата, во 
објектите или во инсталациите предвидени за таа наме-
на, како и отпадот што не бил подложен на третман 
(член 34); 

3) го отстранува неопасниот отпад без примена на 
операциите од членот 35 на овој закон; 

4) не води евиденција и не ги чува податоците од 
евиденциите за видот и за количеството отстранет нео-
пасен отпад (член 39); 

5) еднаш годишно не доставува податоци од еви-
денцијата до надлежниот орган (член 39); 

6) не ги исполнува пропишаните услови за депонија 
(членови 79 и 80); 

7) не поседува дозвола за оператор на депонии 
(член 84); 

8) отстранува отпад што не е прифатлив во депони-
ја (член 87); 

9) прифаќа отпад што не соодветствува со класата 
на депонијата (член 88); 

10) не го следи влијанието на работата на депонија-
та врз животната средина и не го извести надлежниот 
орган за тоа (член 91); 

11) депонијата престане со работа без соодветното 
решение (член 92); 

12) не се грижи за депонијата по нејзиното преста-
нување со работа (член 93); 

13) не ги спроведува упатствата за затворање и за 
грижа за депонијата по нејзиното затворање (член 93); 

14) врши горење и согорување на отпад без дозвола 
(член 98);  

15) не поседува дозвола за горење и согорување 
(член 99); 

16) не одбие за согорување отпад кој не е соодветен 
и не ги чува примероците од отпад (член 100) и  

17) не ја спроведува програмата за работа, монито-
ринг и контрола на објектот или на постројката за от-
странување на отпадот (членови 108 и 109). 

(2) Глоба во износ од 12.000 до 20.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице кое постапува со опасен отпад доколку:  

1) не изработи програма за управување со отпад 
(член 21); 

2) не го отстранува опасниот отпад на местата, во 
објектите или во инсталациите предвидени за таа наме-
на, како и отпадот што не бил подложен на третман 
(член 34); 

3) го отстранува опасниот отпад без примена на 
операциите од членот 35 на овој закон; 

4) го преземе опасниот отпад за отстранување, кој 
не одговара на податоците наведени во идентификаци-
ониот формулар (членови 56 и 61); 
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5) не достави примерок од идентификациониот 
формулар до надлежниот орган (членови 56 и 61); 

6) не води евиденција и не ги чува податоците од 
евиденциите за видот и за количеството отстранет опа-
сен отпад (членови 39 и 61); 

7) еднаш годишно не доставува податоци од еви-
денцијата до надлежниот орган (членови 39 и 61); 

8) не ги исполнува пропишаните услови за депонија 
(членови 79 и 80); 

9) не поседува дозвола за оператор на депонии 
(член 84); 

10) отстранува отпад што не е прифатлив во депо-
нија (член 87); 

11) прифаќа отпад што не соодветствува со класата 
на депонијата (член 88); 

12) не го следи влијанието на работата на депонија-
та врз животната средина и не го извести надлежниот 
орган за тоа (член 91); 

13) депонијата престане со работа без соодветното 
решение (член 92); 

14) не се грижи за депонијата по нејзиното преста-
нување со работа (член 93); 

15) не ги спроведува упатствата за затворање и за 
грижа за депонијата по нејзиното затворање (член 93); 

16) врши горење и согорување на отпад без дозвола 
(член 98);  

17) не поседува дозвола за горење и согорување 
(член 99); 

18) не одбие за согорување отпад кој не е соодветен 
и не ги чува примероците од отпад (член 100) и  

19) не ја спроведува програмата за работа, монито-
ринг и контрола на објектот или на постројката за от-
странување на отпадот (членови 108 и 109). 

(3) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице кое постапува со неопасен отпад 
за дејствијата од ставот (1) од овој член. 

(4) Глоба во износ од 3000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице кое постапува со опасен отпад за 
дејствијата од ставот (2) на овој член. 

(5) На сторителот на прекршокот од овој член, над-
лежниот суд може да му изрече прекршочна санкција 
забрана за вршење на дејноста во траење од најмалку 
една дo најмногу три години. 

(6) На одговорното лице од ставовите (3) и (4) на 
овој член, надлежниот суд може да му изрече прекр-
шочна санкција забрана за вршење на должноста во 
траење од најмалку една од најмногу две години. 

(7) Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции од овој член е надлежниот суд."  

 
Член 58 

По членот 142 се додаваат четири нови члена 142-а, 
142-б, 142-в и 142-г, кои гласат: 

"Член 142-а 
Прекршочни санкции за физички лица 

(1) Глоба во износ од 30 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
доколку: 

1) остава, фрла и/или напушта отпад од пакување 
во урбани средини; 

2) остава, фрла и/или напушта отпушоци во урбани 
средини; 

3) остава, фрла и/или напушта отпадоци од храна и 
пакувања од храна во урбани средини; 

4) остава, фрла и/или напушта пластични отпад во 
урбани средини; 

5) остава, фрла и/или напушта електрични уреди, 
батерии и акумулатори во урбани средини и/или во 
контејнери; 

6) остава, фрла и/или напушта кабаст отпад (апара-
ти од домаќинството, мебел, компоненти и материјали 
од возила и слично) во урбани средини и/или во контеј-
нери; 

7) остава искористени возила и остатоци од нив во 
урбани средини и 

8) остава, фрла и/или напушта друг вид на отпадоци 
во урбани средини. 

(2) Глоба во износ од 50 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
доколку: 

1) остава, фрла и/или напушта отпад од пакување 
во природата и/или на патишта; 

2) остава, фрла и/или напушта отпушоци во приро-
дата и/или на патишта; 

3) остава, фрла и/или напушта отпадоци од храна и 
пакувања од храна во природата и/или на патишта; 

4) остава, фрла и/или напушта пластичен отпад во 
природата и/или на патишта; 

5) остава, фрла и/или напушта електрични уреди, 
батерии и акумулатори во природата и/или на патишта; 

6) остава, фрла и/или напушта кабаст отпад (апара-
ти од домаќинството, мебел и слично) во природата 
и/или на патишта; 

7) остава искористени возила и остатоци од нив во 
природата и/или на патишта; 

8) остава, фрла и/или напушта градежен шут во ур-
бани средини и/или во контејнери; 

9) остава, фрла и/или напушта отпадни масла во 
контејнери, комунална инфраструктура, на земја и/или 
на улица; 

10) остава, фрла и/или напушта отпадни гуми во ур-
бана средина и 

11) остава, фрла и/или напушта друг вид на отпадо-
ци во приодата и/или на патишта. 

(3) Глоба во износ од 70 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок 
доколку: 

1) остава, фрла и/или напушта отпадни масла во 
природата и/или на патишта; 

2) остава, фрла и/или напушта градежен шут во 
природата и/или на патишта и 

3) остава, фрла и/или напушта отпадни гуми во ур-
бана средина во приодата и/или на патишта. 

(4) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице за дејствија-
та од ставовите (1), (2) и (3) на овој член доколку исти-
те се оставени, фрлени и/или напуштени покрај водни 
тела и/или во водни тела (реки, езера, бари, мочуришта 
и слично). 

(5) Глоба во износ од 150 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
доколку: 

1) отстранува (гори и/или закопува) отпад во урба-
ни средини и 

2) отстранува (гори) отпад во контејнери. 
(6) Глоба во износ од 150 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
доколку: 

1) отстранува (гори и/или закопува) отпадни гуми 
во урбани средини; 

2) отстранува (гори) отпадни масла во урбани сре-
дини и 

3) отстранува (гори) отпад во урбани средини. 
(7) Глоба во износ од 200 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, 
доколку: 

1) отстранува (гори и/или закопува) отпадни гуми 
во природата и/или на патиштата; 

2) отстранува (гори) отпадни масла во природата 
и/или на патиштата и 

3) отстранува (гори) отпад во природата и/или на 
патиштата. 
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(8) За прекршоците од овој член инспекторите за 
животна средина и овластените инспектори за животна 
средина, комуналните инспектори на општината, на 
општината во градот Скопје и на градот Скопје, како и 
работник на органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на внатрешните работи глобата од 
ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член мо-
жат да ја изречат на самото место со врачување на по-
кана за плаќање на глоба која сторителот е должен да 
ја плати во рок од осум дена. 

(9) Ако сторителот за прекршоците од овој член го 
признае делото што му се става на товар или ако овла-
стеното службено лице од ставот (8) на овој член пре-
кршокот го утврди лично или го утврди со употреба на 
соодветни технички средства и направи, службеното 
лице веднаш ќе издаде платен налог. 

(10) Се смета дека сторителот на прекршокот со 
потписот на приемот на платниот налог се согласува да 
ја плати глобата. 

(11) Сторителот е должен да ја плати глобата утвр-
дена според овој член во рок од осум дена од приемот 
на платниот налог на сметката означенa во платниот 
налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во тој рок, ќе 
плати само половина од изречената глоба. Поуката за 
тоа право е дел од правната поука на платниот налог. 

(12) Во постапката која ќе заврши со издавање на 
налогот не се плаќаат трошоците на постапката докол-
ку глобата е платена од сторителот. 

(13) Доколку глобата од ставот (8) на овој член не 
се плати во определениот рок, службените лица од ста-
вот (8) на овој член се должни да поднесат барање за 
поведување на прекршочна постапка пред Прекршоч-
ната комисија.  

(14) Надлежен орган за водење на прекршочната 
постапка и за изрекување на прекршоците од овој член 
е Прекршочната комисија формирана согласно со Зако-
нот за животната средина.  

Член 142-б 
Прекршочни санцкии за службените лица 

Прекршочните санкции за службените лица кои се 
одговорни за спроведување на овој закон се изрекуваат 
согласно со Законот за животната средина.  

 
Член 142-в 

Постапка за порамнување и посредување 
(1) За прекршоците утврдени во членовите 139, 140 

и 141 од овој закон, органите од членот 126 на овој за-
кон се должни на сторителот на прекршокот да му 
предложат постапка за порамнување пред да поднесат 
барање за прекршочна постапка. 

(2) За прекршоците од членот 142 на овој закон 
инспектори за животна средина и овластените инспе-
ктори за животна средина можат на сторителот на пре-
кршокот да му понудат посредување и постигнување 
согласност со која сторителот на прекршокот треба да 
ја плати глобата, другите давачки или да ги отстрани 
последиците од прекршокот. 

(3) Во случаите во кои е постигната согласност за 
порамнувањето или посредувањето, глобата на стори-
телот може да биде намалена најмногу за една полови-
на од максимум пропишаната глоба за прекршокот.  

(4) Постапките за порамнување и посредување се 
водат согласно со одредбите од Законот за животната 
средина.   

Член 142-г 
Водење на прекршочната постапка 

Постапката пред прекршочната комисија се води сог-
ласно со одредбите на Законот за животната средина." 

 
Член 59 

Во членот 147 зборовите: „и членот 22 став (1) али-
неи 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „и членот 22 
став (1) алинеи 3, 4 и 5 “.  

Член 60 
Поблиските прописи за извршување на овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 61 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR  ADMINISTRIMIN ME HEDHURINA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për administrim me hedhurina (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 68/2004 dhe 
71/2004),  neni 1 ndryshon si vijon: 

“Me këtë nen rregullohet administrimi me hedhurinat; 
parimet dhe qëllimet për administrim me hedhurinat; planet 
dhe programet për administrim me hedhurinat; të drejtat 
dhe obligimet e personave juridikë dhe fizikë në lidhje me 
administrimin me hedhurinat; kërkesat dhe obligimet e 
personave juridikë dhe fizikë që prodhojnë produkte dhe 
paketime e që në fund të ciklit jetësor e ngarkojnë mjedisin 
jetësor; mënyrën dhe kushtet në të cilat mund të bëhet 
grumbullimi, transporti, trajtimi, depozitimi, përpunimi dhe 
largimi i hedhurinës, importi, eksporti dhe transiti i 
hedhurinave; monitorimi; sistemi informativ; financimi dhe 
mbikëqyrja mbi administrimin me hedhurinat”. 

 
Neni 2 

Në nenin 6, në pikën 1, pas fjalës: “lëndë” shtohen 
fjalët: “që i takojnë kategorisë së hedhurinës nga neni 25 i 
këtij ligji”.  

Në pikën 2 fjalët: “që përmban substanca të cilat kanë” 
zëvendësohen me fjalët: “që sipas përbërjes së saj ose 
koncentrimit të substancave të rrezikshme mund të 
shkaktojë rrezik ndaj mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 
njerëzve dhe që kanë”.  

Në pikën 4, në fund të fjalisë pikëpresja fshihet dhe 
shtohen fjalët: “me ç’rast sasia dhe përmbajtja e 
substancave ndotëse në hedhurinë dhe ekotoksiciteti i 
kullimit detyrimisht duhet të jetë jo shumë e madhe që të 
mos e rrezikojë kualitetin e ujërave sipërfaqësore dhe/ose 
ujërave nëntokësore”;  

Pika 5 ndryshon si vijon:  
„5. Hedhurinë komunale është hedhurina që krijohet 

nga personat fizikë nga amvisëritë (hedhurinat nga 
amvisëritë) dhe hedhurina komerciale. Hedhurina nga 
amvisëritë është hedhurina që çdo ditë grumbullohet nga 
amvisëritë, si dhe hedhurina e rrezikshme e grumbulluar 
veçanërisht nga amvisëritë, hedhurina kaba, hedhurina 
kopshtarie etj.”  

Në pikën 8, në fund të fjalisë pikëpresja fshihet dhe 
shtohen fjalët: “siç është hedhurina nga ushqimi ose 
hedhurina kopshtarie, si dhe letra dhe kartoni”; 

Në pikën 9, në fund të fjalisë pikëpresja fshihet dhe 
shtohen fjalët: “duke përfshirë edhe mbeturinat e 
yndyrshme nga rezervarët, përzierje nga uji dhe të 
yndyrave dhe emulsioneve”;  

Pika 11 ndryshon si vijon:  
„11. Pajisja e cila përmban PHB është pajisja e cila 

përmban ose ka përmbajtur PHB si për shembull 
transformatorë, kondensatorë, kontejnerë dhe enë të tjera 
që përmbajnë hedhurina nga PHB, si dhe pajisje tjetër që 
përmban ose ka përmbajtur PHB dhe që nuk ka qenë e 
dekontaminuar (në tekstin e mëtejmë pajisja).”  
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Në pikën 15 fjala: “aparat” zëvendësohet me fjalën: 
“pajisje”, ndërsa fjala: “aparati” zëvendësohet me fjalën: 
“pajisja”. 

Në pikën 16 në fund të fjalisë shtohet fjali e re si vijon; 
“Paketimet mund të jenë të vetme (shitëse ose paketime 
primare), përmbledhës ose (grupore ose paketime 
sekondare), ose transportuese (paketime terciare).” 

Në pikën 19 fjalët: “stacionet e veterinarisë” 
zëvendësohet me fjalën: “shoqëritë veterinare”.  

Në pikën 22 fjalët: “hedhurina azbesti” zëvendësohen 
me fjalët: “hedhurina nga azbesti”; 

Pas pikës 22 shtohet pika e re 23 si vijon: 
„23. Hedhurina gome janë gomat nga automjete 

motorike (autobusë, kamionë, rimorkio, motoçikleta etj.), 
makina bujqësore, makina ndërtimtarie etj., funksioni 
përdorues i të cilave ka përfunduar, pronari ka ndërmend 
t’i hedhë, i hedh ose nga ai kërkohet t’i hedhë”; 

Pika 23 bëhet pika 24. 
Pika 24, e cila bëhet pikë 25, ndryshon si vijon: 
„25. Posedues  është krijuesi i hedhurinës ose personi 

juridik ose fizik që ka hedhurina në zotërim të tij”; 
Pas pikës 25 shtohet pikë e re 26 si vijon: 
„26. Prodhues është personi juridik ose fizik i cili 

prodhon, importon, eksporton ose distribuon prodhime 
dhe/ose paketime që në fund të ciklit jetësor e ngarkojnë 
mjedisin jetësor”;. 

Pikat 25 dhe 26 bëhen pika 27 dhe 28. 
Në pikën 27 që bëhet pikë 29, pas fjalëve: 

“Administrim me hedhurina është” shtohen fjalët: “shuma 
e aktiviteteve, masave dhe vendimeve të dedikuara për”. 

Pika 28 bëhet pikë 30. 
Në pikën 29 që bëhet pikë 31 pas fjalëve: “të 

përcaktuar me” shtohen fjalët: “nenin 29 të”. 
Pikat 30 dhe 31 bëhen pika 32 dhe 33. 
Pas pikës 32, që bëhet pikë 34, shtohet pika e re 35 si 

vijon: 
„35. Përdorimi i sërishëm i hedhurinës është secila 

procedurë ose metodë me të cilat sigurohet që hedhurina të 
jetë e përdorshme përsëri për të njëjtin qëllim për të cilin 
fillimisht ka qenë e dedikuar në pajtim me këtë ligj ose me 
dispozitë tjetër”; 

Në pikën 33 që bëhet pikë 36 pas fjalëve: “operacionet” 
shtohen fjalët: “nga neni 35 i këtij ligji”.  

Pika 34, e cila bëhet pikë 37, ndryshon si vijon: 
„37. Grumbullimi i hedhurinës nënkupton aktivitete 

të grumbullimit, klasifikimit dhe/ose përzierjes së 
hedhurinës për shkak të transportit”;  

Pas pikës 37 shtohen dy pika të reja 38 dhe 39 si 
vijojnë: 

„38. Grumbullues i hedhurinave është personi fizik ose 
juridik që ka leje për kryerjen e veprimtarisë për 
grumbullim dhe/ose transportim të hedhurinave të fituar në 
pajtim me këtë ligj, respektivisht ka fituar leje për tregti me 
hedhurinë të parrezikshme”;. 

„39. Grumbulluesi individual i hedhurinave: është 
personi fizik i cili përkohësisht ose rregullisht grumbullon 
dhe dorëzon hedhurina jo të rrezikshme në sasi të vogla, e 
për çka është regjistruar për grumbullim të hedhurinave te 
personi juridik ose fizik që ka leje për tregti me hedhurina 
jo të rrezikshme në pajtim me këtë ligj ose dispozitë 
tjetër;”. 

Pika 35, e cila bëhet pikë 40, ndryshon si vijon: 
„40. Stacion ringarkimi është lokacioni ose objekti 

për depozitim të përkohshëm, përgatitje dhe ringarkim të 
hedhurinave të destinuara për transport deri në objekte të 
tjera ose instalime për depozitim, përpunim, trajtim ose 
mënjanim”; 

Në pikën 36 e cila bëhet pikë 41 fjalët: “është 
veprimtari organizative për depozitim” zëvendësohen me 
fjalët: “nënkupton ruajtje të përkohshme të”. 

Pika 37, e cila bëhet pikë 42, ndryshon si vijon:  
“42. Plehërishte është objekti i dedikuar për 

mënjanimin sipërfaqësor (mbi tokë) dhe nën tokë (në tokë) 
të bërllokut, duke përfshirë:  

- lokacionet e brendshme për largim e hedhurinave ku 
krijuesi i hedhurinës e mënjanon hedhurinën e tij në vendin 
e krijimit, 

- lokacionin e caktuar që shfrytëzohet vazhdimisht për 
depozitimin e përkohshëm të hedhurinave (për më shumë 
se një vit) me përjashtim të lokacioneve për stacione 
ringarkimi dhe lokacione për depozitimin e hedhurinave 
nga neni 33 paragrafi (4) i këtij ligji”;  

Pas pikës 38 që bëhet pikë 43, shtohen dy pika të reja 
44 dhe 45 si vijojnë: 

„44. Vendi grumbullues është vendi ku janë vendosur 
një ose më shumë enë që shërbejnë për grumbullimin e 
masave të hedhurinave për shkak të dorëzimit të tyre në 
qendrën për grumbullim. 

45. Qendër e grumbullimit nënkupton objekt ose 
pjesë e objektit me pajisjen e duhur për depozitimin dhe 
sortimin e përkohshëm të vajrave të përdorura dhe 
procedurat e tjera lidhur me dorëzimin e tyre për shkak të 
përpunimit ose mënjanimit”. 

Pikat 39 dhe 40 bëhen pika 46 dhe 47. 
Në pikën 41 e cila bëhet pikë 48 fjalët: “sfera e” 

fshihen. 
Pika 42 bëhet pikë 49. 

 
Neni 3 

Në nenin 17 paragrafin (2), pas pikës 2) shtohen dy 
pikë të reja 3) dhe 4) si vijojnë: 

“3) kahet dhe qëllimet në lidhje me administrimin me 
hedhurina duke përfshirë edhe orarin kohor të realizimit të 
tyre;”  

4) realizimi i masave, aktiviteteve dhe mënyra për 
arritjen e qëllimeve për veprim me lloje të veçanta të 
hedhurinave, orari kohor dhe vëllimi i realizimit të tyre”; 

Pikat 3), 4), 5), 6) dhe 7) bëhen pika 5), 6), 7), 8) dhe 9). 
Në pikën 8) e cila bëhet pikë 10) pikëpresja në fund të 

fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “duke përfshirë masat dhe 
afatet për realizim”; 

Pikat 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) dhe 16) bëhen pika 
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dhe 18). 

Në paragrafin (3) fjalët: “Organi i administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor” 
zëvendësohen me fjalët: “Organ kompetent për kryerjen e 
punëve profesionale në mjedisin jetësor”.  

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
“Organi kompetent për kryerjen e punëve profesionale 

në mjedisin jetësor çdo dy vjet nga fillimi i realizimit të 
Planit për administrim me hedhurina në Republikën e 
Maqedonisë paraqet raport për realizimin e Planit në 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për të cilën 
paraprakisht ka marrë pëlqim nga organi i administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.”  

 
Neni 4 

Në nenin 20 në paragrafin (1) pas fjalëve: “mjedis 
jetësor” shtohen fjalët: “me propozim të organit kompetent 
për kryerjen e punëve profesionale në mjedisin jetësor”. 

 
Neni 5 

Në nenin 21, paragrafi (1) ndryshon si vijon: 
Personat juridikë dhe fizikë që në kryerjen e 

veprimtarisë së tyre gjatë një viti kalendarik krijojnë më 
shumë se 200 kilogramë hedhurina të rrezikshme dhe/ose 
më shumë se 150 tonë hedhurinë jo të rrezikshme janë të 
detyruar të përgatisin dhe të realizojnë Program për 
administrim me hedhurina, në pajtim me nenin 19 të këtij 
ligji. 
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Në paragrafin (3) fjalët: “që krijojnë, përpunojnë ose 
mënjanojnë hedhurinë industriale, jo të rrezikshme dhe të 
rrezikshme” fshihen.  

Në paragrafin (4) pas pikës 4) shtohen dy pikë të reja 5) 
dhe 6) si vijojnë:  

“5) afatet për realizimin e kërkesave të veçanta nga 
plani për administrim me hedhurina dhe afatet për realizim 
të fazave të veçanta nga plani”; 

“6) korniza kohore për realizimin e standardeve që 
kanë të bëjnë me përmbajtjen e përpunimit të produkteve 
dhe paketimeve të veçanta dhe përputhshmëria e tyre për 
përdorim ose përpunim dytësor duke përfshirë edhe 
riciklimin”; 

Pikat 5), 6), 7) dhe 8) bëhen pika 7), 8), 9) dhe 10). 
 

Neni 6 
Pas nenit 24 shtohet nen i ri 24-a si vijon: 

 
“Neni 24-a 

Mënjanimi i pakontrolluar i hedhurinave 
Ndalohet lënia, hedhja, lëshimi, ndezja ose mënjanimi i 

pakontrolluar i hedhurinave. 
 

Neni 7 
Në nenin 25 paragrafi (1) në pikën 1) pikëpresja në 

fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “që nuk janë 
specifikuar më poshtë;”. 

 
Neni 8 

Neni 27 ndryshon si vijon:  
“(1) Grumbullimi i hedhurinave bëhet nga ana e 

grumbulluesve të hedhurinës me çka hedhurina 
grumbullohet nga krijuesi ose zotëruesi i hedhurinës dhe 
transportohet deri në vendet e caktuara për procedim me 
hedhurina. 

(2) Personat juridikë dhe fizikë që grumbullojnë 
hedhurina janë përgjegjës për grumbullim dhe transportim 
të siguruar të hedhurinave nga vendi i grumbullimit të tyre 
deri në vendin e dorëzimit. 

(3) Hedhurina mund të transportohet me automjete 
speciale të dedikuar për transportin e hedhurinave, 
automjete të mbyllura, kontejnerë ose me automjete të tjera 
adekuate me të cilat pengohet shpërndarja, derdhja e 
hedhurinës gjatë grumbullimit, transportit, ngarkimit 
dhe/ose shkarkimit. 

(4) Në rast të ndotjes së mjedisit jetësor që mund të 
krijohet gjatë kohës së grumbullimit dhe transportimit të 
hedhurinës, grumbulluesi i hedhurinave është përgjegjës 
për largimin e ndotjeve të krijuara dhe dëmin e krijuar ndaj 
mjedisit jetësor. 

(5) Hedhurinat transportohen deri në vendin e caktuar 
nga krijuesi ose poseduesi i hedhurinës. Si vend i caktuar 
nga krijuesi ose poseduesi  mund të jetë vetëm vendi që 
siguron se me hedhurinën e dorëzuar do të veprohet në 
pajtim me mënyrat e përcaktuara ligjore.  

(6) Nëse hedhurina nuk mund të transportohet deri në 
vendin e caktuar nga krijuesi ose poseduesi i hedhurinës, 
respektivisht në vende ku nuk mund të veprohet në pajtim 
me mënyrat ligjore të përcaktuara, grumbulluesi, 
respektivisht transportuesi është i detyruar t’ia  kthejë 
hedhurinën krijuesit ose poseduesit.”. 

 
Neni 9 

Në nenin 32 paragrafi (3) fshihet. 
Në paragrafin (5) fjalët: “për përpunimin e hedhurinës” 

zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafi (1) i këtij neni”.  
Në paragrafin (6) numri (3) zëvendësohet me numrin 

(1). 
Pas paragrafi (6), shtohet paragraf i ri (7) si vijon: 
“(7) Personat juridikë dhe fizikë që grumbullojnë më 

pak se 10 tonë hedhurina interne dhe/ose jo më pak se 2 
tonë hedhurinë jo të rrezikshme në nivel vjetor nuk duhet 
të posedojnë leje nga paragrafi (1) i këtij neni.”  

Neni 10 
Pas nenit 32 shtohet nen i ri 32-a si vijon:  

 
“Neni 32–a 

Lejet për tregti me hedhurina jo të rrezikshme 
(1) Për kryerjen e veprimtarisë tregti me hedhurina të 

parrezikshme, personat juridikë dhe fizikë janë të detyruar 
të kenë leje për tregti me hedhurina të parrezikshme.  

(2) Kërkesa për marrjen e lejes nga paragrafi (1) i këtij 
neni, dorëzohet në organin e administratës shtetërore 
kompetente për punët nga sfera e mjedisit jetësor.  

(3) Lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e jep organi i 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor në periudhë prej 10 vjetësh për çka mbahet 
regjistër i veçantë.  

(4) Formën dhe përmbajtjen e lejes nga paragrafi (1) i 
këtij neni, formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(2) të këtij neni, mënyrën dhe procedurën e lëshimit të saj 
si dhe formën dhe përmbajtjen e regjistrit nga paragrafi 3 i 
këtij neni e rregullon ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor.  

(5) Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk është 
i duhur posedimi i lejes në rastet si vijon: 

- për hedhurinë jo të rrezikshme që rrjedh nga prodhimi 
i tij, 

- për hedhurinë jo të rrezikshme që rrjedh nga pajisja e 
tij e dëmtuar dhe e përdorur, dhe 

- për shitje të hedhurinës jo të rrezikshme nga ana e 
grumbulluesve individualë të hedhurinës nëse blerësit 
posedojnë leje në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni. 

(6) Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) i këtij 
neni janë të detyruar ta mbajnë evidencën në formular të 
veçantë për hedhurinën e pranuar ose dërguar, si dhe 
evidenca e grumbulluesve individualë të hedhurinave jo të 
rrezikshme prej të cilëve kanë pranuar hedhurinë.  

(7) Mënyrën e mbajtjes së evidencës, formën dhe 
përmbajtjen e formularit nga paragrafi (6) të këtij neni si 
dhe mënyrën dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë tregti 
me hedhurina jo të rrezikshme, i përcakton ministri i cili 
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent 
për punët nga sfera e mjedisit jetësor.”  

(8) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me 
propozimin e organit të administratës shtetërore kompetent 
për punët nga lëmi i mjedisit jetësor i përcakton prodhimet 
dhe materialet që janë në përdorim të përgjithshëm, e të 
cilat kryerësit e veprimtarisë tregti me hedhurinë të 
rrezikshme nuk guxojnë t’i grumbullojnë nga 
grumbulluesit individualë të hedhurinës.” 

 
Neni 11 

Në nenin 33, pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Hedhurina vendoset në vende që janë të pajisura 
teknikisht për vendosjen e përkohshme të hedhurinës në 
lokacione të krijuesit të hedhurinës, në vendet për 
grumbullim, në stacione ringarkimi dhe në lokacione tjera 
për grumbullim në pajtim me këtë ligj”. 

Paragrafi (2), i cili bëhet paragraf (3) ndryshon si vijon: 
“(3) Personat juridikë dhe fizikë që krijojnë hedhurinë, 

munden hedhurinën përkohësisht ta vendosin në afërsinë e 
vendit të krijimit të saj, por më së gjati një vit duke 
konsideruar nga dita e krijimit të saj nëse hedhurina është e 
dedikuar për largim, respektivisht më së gjati deri tre vjet 
duke konsideruar nga dita e krijimit të saj nëse hedhurina 
është e dedikuar për trajtim dhe për përpunim”. 

Paragrafi (3) fshihet.  
Paragrafi (4) ndryshon si vijon: 
“(4) Për depozitimin e hedhurinës nga paragrafi (3) të 

këtij neni, krijuesi ose poseduesi i hedhurinës është i 
detyruar paraprakisht të sigurojë pëlqim nga organi 
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kompetent për kryerjen e punëve profesionale në mjedisin 
jetësor. Pëlqimi jepet nëse janë plotësuar kushtet për 
vendosjen e hedhurinës në pajtim me këtë ligj ose me 
dispozitë tjetër”. 

 
Neni 12 

Në nenin 38, në paragrafin (4) fjalët: “pesëvjeçare” 
zëvendësohen me fjalët “trevjeçare”. 

Pas paragrafi (5), shtohet paragraf i ri (6) si vijon: 
“(6) Komisioni nga paragrafi (5) i këtij neni përbëhet 

prej pesë anëtarëve që kanë së paku pesë vjet përvojë pune 
në sferën e administrimit me hedhurinën”.  Paragrafët (6), 
(7) dhe (8) bëhen paragrafë (7), (8) dhe (9). 

 
Neni 13 

Në titullin e Kapitullit IV pas nëntitullit IV 1. Veprimi 
me hedhurinën komunale shtohet nen i ri 42-a si vijon: 

 
“Neni 42-a 

Obligimi për dorëzimin e hedhurinës 
Personat juridikë dhe fizikë që krijojnë ose posedojnë 

hedhurinë komunale ose lloj tjetër të hedhurinës janë të 
detyruar hedhurinën t’ia dorëzojnë personave fizikë dhe 
juridikë që posedojnë leje për grumbullim dhe/ose 
transportim të hedhurinës, respektivisht leje për tregti me 
hedhurinë jo të rrezikshme, ose ta vënë në vende të 
caktuara nga ana e kryetarit të komunës, të komunës në 
Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit.“ 

 
Neni 14 

Në nenin 43 paragrafi (6) pas fjalës: “persona që” 
shtohen fjalët: “janë regjistruar për kryerjen e veprimtarisë 
dhe që”. 

Paragrafi (7) ndryshon si vijon: 
Personat juridikë dhe fizikë që krijojnë ose posedojnë 

lloj tjetër të hedhurinës jo të rrezikshme në sasi më të vogla 
se të caktuarat me nenin 21 paragrafi (1) nga ky ligj mund 
t’i shfrytëzojnë shërbimet e dhënësit të shërbimit nga 
paragrafi (4) të këtij neni”.  

Paragrafi (9) ndryshon si vijon:  
Personat juridikë dhe fizikë të cilët në kryerjen e 

veprimtarisë së tyre gjatë një viti kalendarik krijojnë ose 
posedojnë hedhurina më shumë se sasitë e caktuara në 
nenin 21 paragrafi (1) nga ky ligj, me përjashtim nga 
paragrafi (4) të këtij neni, mund të lidhin marrëveshje për 
grumbullim dhe/ose për transportimin e hedhurinës 
komunale dhe llojit tjetër të hedhurinës jo të rrezikshme me 
persona juridikë dhe fizikë që kanë leje për kryerjen e 
veprimtarisë”.  

 
Neni 15 

Në nenin 45, në paragrafin (3) fjalët: “me përgatitje 
profesionale sipërore të shkencave teknike” zëvendësohen 
me fjalët: “me përgatitje profesionale në pajtim me 
dispozitat për regjistrim për kryerjen e veprimtarisë”.  

Në paragrafin (5) në fund të fjalisë në vazhdim shtohet 
fjali e re si vijon: “Afati i vlefshmërisë së lejes mund të 
vazhdohet më shumë herë”. 

Pas paragrafi (7), shtohet paragraf i ri (8) si vijon: 
“(8) Kërkesa për vazhdimin e lejes detyrimisht duhet të 

dorëzohet katër muaj, përkatësisht më së voni dy muaj para 
skadimit të vlefshmërisë, respektivisht nga momenti i 
paraqitjes së ndryshimeve të parapara nga paragrafi (7) i 
këtij neni”. 

Pas paragrafit (8), i cili bëhet paragraf (9), shtohet 
paragraf i ri (10) si vijon: 

“(10) Organi kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në mjedisin jetësor mban evidencë për lejet e 
lëshuara”.  

 
Neni 16 

Në nenin 48, paragrafi (1) para fjalës “përdor” shtohet 
fjala “sërishme”. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:  
“(3) Gjatë procesit të prodhimit, prodhuesi është i 

detyruar që t’i mënjanohet përdorimit të materialeve 
dhe/ose produkteve që përmbajnë substanca të rrezikshme 
në sasi dhe/ose koncentrime që ndikojnë negativisht ndaj 
shëndetit të njerëzve dhe mjedisit njerëzor gjatë procesit të 
prodhimit, gjatë përdorimit të tyre ose gjatë veprimit me 
produktin kur bëhet hedhurinë”. 

 
Neni 17 

Në nenin 49 paragrafi (6) fjalët: “do t’i përcaktojë 
Ministria e Ekonomisë, në pajtim me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor” zëvendësohen me fjalët: “bëhet në pajtim 
me ligjin ose me dispozitë tjetër”. 

 
Neni 18 

Në nenin 50, pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), 
si vijon:  

“(5) Personat juridikë dhe fizikë që bëjnë grumbullim, 
ripranim, përpunim ose mënjanim të hedhurinës nga 
produktet dhe paketimet e shfrytëzuara janë të detyruar të 
mbajnë dhe të ruajnë evidencë për sasitë që i kanë 
grumbulluar, përpunuar ose larguar, si dhe ta informojnë 
opinionin për mënyrën e realizimit të sistemit për 
grumbullim dhe pranim të kthyeshëm të produkteve dhe 
paketimeve të shfrytëzuara”.  

Paragrafi (5), i cili bëhet paragraf (6) ndryshon si vijon: 
“(6) Grumbullim dhe pranim të kthyeshëm të 

produkteve dhe paketimeve të shfrytëzuara bëhet në pajtim 
me ligjin ose me dispozitë tjetër”. 

 
Neni 19 

Në nenin 52 paragrafi (1) në fund të fjalisë pika fshihet 
dhe shtohen fjalët: “në mënyrë dhe në procedurë të 
përcaktuar në pajtim me ligjin ose me dispozitë tjetër”. 

Në paragrafin (6) në fund të fjalisë pika fshihet dhe 
shtohen fjalët: “në pajtim me ligjin ose me dispozitë 
tjetër”. 

Paragrafi (7) fshihet.  
 

Neni 20 
Në nenin 58, paragrafi (2), ndryshon si vijon: 
Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, organi 

kompetent për kryerjen e punëve profesionale në mjedisin 
jetësor, me kërkesë me shkrim nga krijuesi ose poseduesi i 
hedhurinës së rrezikshme, në pajtim me këtë ligj ose me 
dispozitë tjetër, do të lejojë përzierjen e hedhurinës së 
rrezikshme me lloje tjera hedhurinash të rrezikshme, si dhe 
përzierjen e hedhurinës së rrezikshme me lloje tjera të 
hedhurinave, me substanca dhe/ose me materiale, nëse 
konstaton se janë plotësuar rregullat për veprim me 
hedhurina nga neni 24 të këtij ligji dhe se me atë do të 
përmirësohet siguria gjatë veprimit me hedhurinë të 
rrezikshme dhe se përzierja nuk i rrezikon mjedisin jetësor, 
jetën dhe shëndetin e njerëzve”. 

 
Neni 21 

Në nenin 59 në paragrafi (2) në fund të fjalisë pika 
fshihet dhe shtohen fjalët: “edhe kur është e domosdoshme 
për plotësimin e rregullave për veprim me hedhurinat nga 
neni 24 të këtij ligji”. 

Në paragrafin (3) fjala “leje” zëvendësohet me fjalën 
“pëlqim” dhe në paragrafin (4) fjala: “lejimi” zëvendësohet 
me fjalën: “pëlqim”.  

 
Neni 22 

Në nenin 60 në paragrafi (5) në fund të fjalisë pika 
fshihet dhe shtohen fjalët: “më së paku pesë vjet”.  

 
Neni 23 

Neni 62 ndryshon si vijon: 
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“Neni 62 
Kontrolli i karakteristikave të hedhurinës 

(1) Kontrolli i karakteristikave të hedhurinës bëhet për 
shkak të: 

1) importit dhe eksportit të hedhurinës; 
2) trajtimit të hedhurinës dhe 
3) heqjen e hedhurinës. 
(2) Kontrollet nga paragrafi (1) të këtij neni bëhen nga 

ana e personit juridik i cili është i autorizuar të bëjë 
kontrollin e karakteristikave të hedhurinës në pajtim me 
vëllimin e kontrollit për të cilin është akredituar.  

(3) Marrja e kampioneve të hedhurinave dhe kontrolli i 
karakteristikave të hedhurinës bëhet me zbatimin e 
normave dhe standardeve relevante, nacionale, evropiane 
dhe ndërkombëtare.  

(4) Kontrolli i karakteristikave të hedhurinës bëhet për 
të gjitha llojet e hedhurinës, përveç për hedhurinën 
komunale.  

(5) Secili që dyshon në atë se hedhurina përmban 
karakteristika të rrezikshme, respektivisht se nuk u 
përgjigjet të dhënave të deklaruara, është i detyruar për atë 
që ta informojë organin kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në mjedisin jetësor.  

(6) Në rastin kur dyshimi në karakteristikat e hedhurinës 
është treguar si i arsyeshëm, shpenzimet për kontrollin e 
hedhurinës bien në llogari të krijuesit dhe/ose poseduesit të 
hedhurinës. Nëse dyshimet në karakteristikat e hedhurinës 
është treguar se janë të paarsyeshme, shpenzimet për 
kontrollimin e hedhurinës bien mbi paraqitësin. 

(7) Personat juridikë nga paragrafi (2) të këtij neni, 
përgatitin raport për kontrollin e karakteristikave të 
hedhurinës dhe janë të detyruar një kampion nga raporti ta 
dorëzojnë në organin kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në mjedisin jetësor.”  

 
Neni 24 

Neni 63 ndryshon si vijon: 
 

“Neni 63 
Kushtet për marrjen e autorizimit të kontrollit të 

karakteristikave të hedhurinës 
(1) Që të marrin autorizim për kontrollin e 

karakteristikave të hedhurinës, personat juridikë janë të 
detyruar që të dorëzojnë në organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
kërkesë e cila i përmban të dhënat si vijon:  

1) certifikatën për akreditim për kryerjen e kontrolleve 
laboratorike; 

2) listën e personave që do t’i kryejnë punët e kontrollit 
të karakteristikave të hedhurinës me llojin dhe shkallën e 
përgatitjes profesionale, respektivisht titullin shkencor; 

3) listën e pajisjes me numrin e inventarit; 
4) numrin dhe dedikimin e lokaleve (skica etj.); 
5) listën e karakteristikave të hedhurinave që do të 

kontrollohen dhe 
6) listën e metodave që do të zbatohen për kontrollet 

adekuate. 
(2) Autorizimin nga paragrafi (1) të këtij neni e jep 

ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
me propozimin e komisionit të cilin do ta formojë ministri 
për një periudhë prej katër vjetësh e cila mund të 
vazhdohet. 

(3) Autorizimi për kontrollin e karakteristikave të 
hedhurinës mund t’i merret nëse konstatohet në mënyrë 
plotësuese se personi juridik i autorizuar nuk i plotëson 
kushtet e përcaktuar ose konstatohet se autorizimi është 
dhënë në bazë të të dhënave jo të sakta dhe/ose të 
pavërteta.  

(4) Autorizimet dhe marrja e autorizimit nga paragrafi 
(2) dhe (3) të këtij neni botohet në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”.  

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
punët nga sfera e mjedisit jetësor mban evidencë të 
personave juridikë dhe fizikë që kanë marrë autorizim për 
kontrollin e karakteristikave të hedhurinës që është në 
qasje për opinion dhe e shpall në VEB faqen e vet.”  

 
Neni 25 

Në nenin 65 numrat e paragrafëve (5) dhe (6), 
zëvendësohen me numrat (4) dhe (5). 

 
Neni 26 

Në nenin 66 në paragrafin (1) pika 4) para fjalës 
“specifikacioni” shtohen fjalët: “programi me”.  

Në paragrafin (4) në fund të fjalisë shtohet fjali e re si 
vijon: “Afati i vlefshmërisë së lejes mund të vazhdohet më 
shumë herë”. 

Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5) si vijon: 
“(5) Kërkesa për vazhdimin e lejes detyrimisht duhet të 

paraqitet katër e më së voni dy muaj para skadimit të 
vlefshmërisë së lejes”: 

Pas paragrafit (5), i cili bëhet paragraf (6), shtohet 
paragraf i ri (7) si vijon: 

“(7) Organi kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në mjedisin jetësor mban evidencë për lejet e 
lëshuara”.  

 
Neni 27 

Në nenin 68, paragrafi (1), ndryshon si vijon: 
Ndalohet: 
- hedhja e vajrave të përdorura dhe mbetja e vajrave të 

përdorura gjatë përpunimit të tyre në tokë, në ujë, në enët 
për hedhurina komunale, në sistemet e kanalizimit dhe në 
sistemet dhe objektet tjera të infrastrukturës, si dhe 
depozitimi, përpunimi dhe heqja e vajrave të hedhura në 
vende në të cilat nuk është e paraparë për atë qëllim, dhe  

- përpunimi dhe/ose mënjanimi i vajrave të hedhura të 
cilat shkaktojnë ndotje të ajrit mbi vlerat kufitare të 
përcaktuara në pajtim me dispozitat për mbrojtje të ajrit, 
shëndetit të njerëzve dhe mjedisin jetësor”. 

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj, (3) dhe 
(4) si vijojnë: 

“(3) Poseduesit e vajrave të hedhur janë të detyruar t’i 
dorëzojnë vajrat për hedhje në vend grumbullues, në 
qendrën për grumbullim ose në instalime për përpunim ose 
për heqjen e vajrave të hedhur”; 

“(4) Poseduesit e vajrave për hedhje varësisht me sasitë 
e vajrave për hedhje që në vit i krijojnë, janë të detyruar të 
sigurojnë vend grumbullues për vajra të hedhura, 
depozitimin e tyre të përkohshëm, ose bartjen e tyre të 
siguruar në qendrën për grumbullim”; 

Paragrafi (3) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 28 
Në nenin 69, në paragrafin (2) pas fjalëve: “e cila 

përmban” shtohen fjalët: “ose ka përmbajtur PHB”, ndërsa 
në fund të fjalisë shtohet fjali e re si vijon: “Lloji i pajisjes 
e cila mund të përmbajë PHB trajtohet si të përmbajë PHB 
përveç nëse nuk ekziston arsye të supozohet e kundërta”;  

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:  
„Personat juridikë dhe fizikë janë të detyruar të mbajnë 

evidencë dhe të bëjnë regjistrimin e pajisjes në pajtim me 
këtë ligj dhe me dispozita të tjera. Regjistrimi detyrimisht 
duhet të azhurnohet dhe plotësohet”; 

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:  
„Personat juridikë dhe fizikë janë të detyruar në pajtim 

me këtë ligj dhe me dispozita tjera të përgatisin plan për 
dekontaminim dhe/ose heqjen e pajisjes së regjistruar dhe 
të PHB të përmbajtura në të, si dhe shemave për 
grumbullim dhe për heqjen e mëtejmë të pajisjes që nuk 
është lëndë e regjistrimit”.  

Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5) si vijon:  
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“(5) Personat juridikë dhe fizikë janë të detyruar që ta 
shënojnë pajisjen që përmban ose ka përmbajtur PHB që 
është lëndë e regjistrimit si dhe ta shënojë vendin ose 
lokacionin ku është vendosur pajisja e tillë në pajtim me 
këtë ligj dhe dispozitat tjera”;   

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6), pika në fund 
të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “si dhe mënyrën e 
shënimit të lokalit ose lokacionit ku është vendosur pajisja 
e tillë”. 

 
Neni 29 

Në nenin 70, në paragrafin (3) pas pikës 3), shtohet 
pika e re 4), si vijon: 

“4) bateri alkale mangani që përmbajnë më shumë se 
0,025% përqindje mase të zhivës”.  

Paragrafi (5) ndryshon si vijon:  
„Personat juridikë dhe fizikë që prodhojnë ose krijojnë 

qarkullim me bateri dhe/ose akumulatorë, ose pajisje në të 
cilat janë të futura bateri dhe/ose akumulatorë janë të 
detyruar të mbajnë dhe ruajnë evidencë për sasitë e 
produkteve të prodhuara ose produkte të importuara, t’i 
shënojnë, si dhe të sigurojnë grumbullimin e tyre veç e veç, 
klasifikimin, përpunimin ose mënjanimin”;  

Pas paragrafit (5), shtohen katër paragrafë të rinj, (6), 
(7), (8) dhe (9), si vijojnë: 

„(6) Personat juridikë dhe fizikë që posedojnë bateri të 
harxhuara dhe akumulatorë, përveç amvisërive, janë të 
detyruar të mbajnë evidencë për bateritë dhe akumulatorët 
e harxhuara dhe të dorëzojnë për përpunim ose heqje 
personit që posedon leje; 

(7) Gjatë blerjes së baterive ose akumulatorëve, blerësi 
i paguan shitësit kaucion të cilin shitësi është i detyruar t’ia 
kthejë kur do t’i kthejë bateritë e harxhuara dhe/ose 
akumulatorët; 

(8) Lartësia e kaucionit caktohet varësisht nga lloji, 
madhësia dhe sasia e baterive ose akumulatorëve; 

(9) Shitësi është i detyruar të lidhë marrëveshje për 
pranimin ose për grumbullimin e produkteve në pajtim me 
dispozitat nga neni 52 paragrafi (4) të këtij ligji”. 

Paragrafi (6), i cili bëhet paragraf (10) ndryshon si 
vijon:  

“(10) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
i përcakton mënyrën dhe procedurat e qarkullimit dhe 
përdorimit, mënyrën e shënimit, formën dhe përmbajtjen e 
shenjës, përmbajtjes së substancave të rrezikshme dhe 
mënyrën e njoftimit, mënyrën e organizimit të marrjes, 
grumbullimit dhe pranimit të sërishëm të baterive dhe të 
akumulatorëve të harxhuar; formën dhe përmbajtjen e 
vërtetimit për pranimin dhe formën dhe përmbajtjen e 
evidencës, mënyrën e realizimit të sistemit për pranim ose 
grumbullim, si dhe lartësinë dhe mënyrën e pagimit të 
kaucionit”.   

Neni 30 
Në titullin pas nenit 71 fjala “aparate” zëvendësohet me 

fjalën “pajisje” ndërsa neni 71 ndryshon si vijon: 
“(1) Gjatë planifikimit dhe përpunimit të pajisjes 

elektrike dhe elektronike është e duhur që të kihet parasysh 
dhe të lehtësohet çmontimi, përpunimi dhe përdorimi, e 
veçanërisht përdorimi dhe riciklimi i sërishëm i pajisjes së 
shfrytëzuar elektrike ose elektronike, komponentëve dhe 
materialeve të instaluara brenda”. 

(2) Prodhuesi i pajisjes elektronike dhe elektrike është i 
detyruar t’i identifikojë komponentët e pajisjes të cilat 
riciklohen.  

(3) Prodhuesi është i detyruar të sigurojë marrjen dhe 
përpunimin, respektivisht përdorimin e sërishëm ose 
riciklimin e pajisjes së shfrytëzuar elektrike ose 
elektronike, komponentët dhe materialet e instaluara 
brenda nga paragrafi (1) të këtij neni të cilat i ka prodhuar 
ose importuar, si dhe pa pagesë t’i pranojë mbrapa nga 
shfrytëzuesit në pajtim me këtë ligj ose me dispozitë 
tjetër”. 

(4) Blerësi është i detyruar ta grumbullojë, ruajë dhe 
t’ia kthejë pajisjen e shfrytëzuar prodhuesit, kurse mund 
t’ia kthejë edhe shitësit ose personit juridik ose fizik i cili 
grumbullon ose përpunon pajisje të shfrytëzuar elektrike 
ose elektronike. 

(5) Shitësi ose prodhuesi është i detyruar t’i informojë 
blerësit për funksionimin e sistemit për pranim të 
kthyeshëm dhe shemat e pranimit të pajisjes elektrike dhe 
elektronike. 

(6) Është e ndaluar pajisja e shfrytëzuar elektrike dhe 
elektronike të hiqet si hedhurinë komunale”.  

(7) Personat juridikë ose fizikë të cilët e pranojnë 
mbrapa pajisjen elektrike ose elektronike janë të detyruar 
të mbajnë dhe të ruajnë evidencë për llojin dhe sasitë e 
pajisjes së shfrytëzuar elektrike dhe elektronike që e kanë 
marrë mbrapa, të japin vërtetime për pranim dhe vërtetime 
për dorëzimin e tyre në trajtim, përpunim ose heqjen në 
pajtim me këtë ligj ose me dispozitë tjetër”. 

(8) Shitësi ose prodhuesi është i detyruar ta selektojë 
pajisjen e grumbulluar elektrike dhe elektronike dhe t’ia 
dorëzojë personave juridikë dhe fizikë të autorizuar për trajtim 
dhe për përpunim të pajisjes elektrike dhe elektronike. 

(9) Personat juridikë dhe fizikë që bëjnë trajtim dhe 
përpunim të pajisjes së shfrytëzuar elektronike dhe 
elektrike duhet të posedojnë leje, në pajtim me këtë ligj ose 
me dispozitë tjetër. 

(10) Hedhurina e pajisjes së shfrytëzuar elektrike dhe 
elektronike nuk guxon të përzihet me lloje tjera të hedhurinës, 
as të hiqet pa trajtim ose përpunim paraprakisht”.  

(11) Personat juridik dhe fizik nga paragrafi (9) të këtij 
neni janë të detyruar të mbajnë dhe të ruajnë evidencë për 
llojet dhe sasitë e pajisjeve të shfrytëzuar elektrike dhe 
elektronike të cilën e kanë grumbulluar, trajtuar ose 
përpunuar në pëlqim me këtë ligj ose me dispozita tjera.  

(12) Të dhënat  e evidencës nga paragrafi (7) dhe 
paragrafi 11 të këtij neni dorëzohen në formular të caktuar 
më së voni deri 31 mars gjatë vitit vijues për vitin e kaluar 
kalendarik, në organin kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në mjedisin jetësor. 

(13) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim 
të ministrit i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, 
ndërsa në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
ekonomisë, do t’i përcaktojë klasat e pajisjeve elektrike 
dhe elektronike, listën e produkteve që renditen në klasat e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike për të cilën do të bëhet 
grumbullimi selektiv, mënyrën, kushtet e grumbullimit, 
pranimin e sërishëm, trajtimin dhe përpunimin si dhe 
qëllimet dhe afatet e realizimit të tyre, mënyrën dhe formën 
e mbajtjes së evidencës, përmbajtjen e formularëve për 
njoftim, mënyrën e shënimit dhe llojet e pajisjes elektrike 
dhe elektronike që përjashtohet nga këto procedura.“  

Neni 31 
Pas nenit 71 shtohen dy nene të reja 71-a dhe 71-b, si 

vijon:  
“Neni 71-a 

Kufizimet dhe ndalesat për përdorim dhe përmbajtja e 
substancave të caktuara në pajisjen elektrike dhe 

elektronike 
 
Ndalohet lëshimi në qarkullim i pajisjes elektrike dhe 

elektronike e cila përmban plumb, zhivë kadmium, krom 
gjashtëvalent, polibromide, bifenile polibromuese ose 
dyfenileterë polibromuese.  

 
Neni 71-b 

Obligimet e prodhuesit 
 
(1) Prodhuesi është i detyruar të garantojë se pajisja 

elektrike dhe elektronike e cila lëshohet në treg nuk 
përmban plumb, zhivë kadmium, krom gjashtëvalentë, 
polibromide, benifile polibromuese ose difenileterë 
polibromues, në pajtim me këtë ligj dhe me dispozitë tjetër. 
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(2) Prodhuesi është i detyruar të garantojë se në 
akumulatorët e automjeteve me fuqi motorike që lëshohen 
në qarkullim nuk përmbajnë kadmium. 

(3) Prodhuesi është i detyruar për pajisje elektrike dhe 
elektronike të cilën për herë të parë në qarkullim të japë 
deklaratë për pëlqim me të cilën garantohet se është në 
pajtim me dispozitat nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni. 

(4) Nëse pajisja elektrike është e importuar, atëherë 
deklaratën për pëlqim nga paragrafi (3) të këtij neni e jep 
importuesi ose distribuesi i autorizuar. 

(5) Deklarata për harmonizim nga paragrafi (3) të këtij 
neni ruhet edhe 5 vjet nga dita kur është prodhuar, 
respektivisht importuar pajisja elektrike dhe elektronike 
për të cilën vlen deklarata. 

(6) Deklarata për harmonizim detyrimisht duhet të jetë 
në qasje në çdo vend shitës. 

(7) Një ekzemplar nga deklarata dorëzohet edhe në 
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga 
sfera e mjedisit jetësor. 

(8) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
ekonomisë i përcaktojnë vlerat maksimale për 
koncentracionet për prezencën e llojeve të caktuara të 
substancave të rrezikshme në pajisje elektrike dhe 
elektronike, komponentët dhe materialet e saja duke 
përfshirë edhe poçet elektrike për ndriçimin e amvisërive, 
si dhe mënyrën e veprimit, qëllimet dhe afatet për arritjen e 
tyre, formën dhe përmbajtjen dhe afatin për dhënien e 
deklaratës për harmonizim.“ 

 
Neni 32 

Neni 72 ndryshon si vijon: 
“(1) Gjatë planifikimit dhe prodhimit të automjeteve, 

për shkak të pengimit të ngarkimit të mjedisit jetësor, 
prodhuesi duhet automjetet t’i dizajnojë ashtu që do të 
lehtësohet çmontimi i tyre, përdorimi i sërishëm dhe 
përpunimi, ndërsa veçmas riciklimi i automjeteve të 
shfrytëzuara, komponentët dhe materialet e tyre. 

(2) Prodhuesi është i detyruar të sigurojë informata për 
çmontimin e automjeteve, komponentët e tyre dhe 
materialet e instaluara.  

(3) Pronari i automjetit është i detyruar t’ia dorëzojë 
automjetin e shfrytëzuar personit juridik ose fizik i cili 
posedon leje për grumbullim, trajtim ose përpunim në 
pajtim me këtë ligj dhe me dispozitë tjetër. 

(4) Ndalohet lëshimi në treg i komponentëve dhe 
materialeve të automjeteve që përmbajnë plumb, zhivë, 
krom gjashtëvalentë dhe kadmium. 

(5) Ndalohet heqja ose dorëzimi i komponentëve dhe 
materialeve nga automjetet e shfrytëzuara si hedhurinë 
komunale.  

(6) Personat juridikë dhe fizikë që bëjnë trajtim ose 
përpunimin e automjetit të shfrytëzuar janë të detyruar: 

- t’i ndajnë komponentët dhe materialet e rrezikshme 
që paraqesin hedhurinë të rrezikshme dhe/ose që 
përmbajnë hedhurinë të rrezikshme, të njëjtat t’i selektojnë 
dhe të sigurojnë trajtim ose heqjen e tyre të mëtejmë. 

- pronarit ose grumbulluesit të automjetit të shfrytëzuar 
t’i japin vërtetim për marrjen e automjetit të shfrytëzuar për 
prishje; 

- vërtetimin për marrjen e automjetit të shfrytëzuar për 
prishje t’ia dorëzojë organit kompetent për regjistrimin e 
automjetit; 

- të mbajnë dhe të ruajnë evidencë për të gjithë 
automjeteve të prodhuar/importuar dhe lëshuara, si dhe për 
fazat e përpunimit ose trajtimit të automjeteve të 
shfrytëzuar.  

(7) Të dhënat  e evidencës nga paragrafi (6) alineja 4 të 
këtij neni dorëzohen në formular të caktuar më së voni deri 31 
mars gjatë vitit vijues për vitin e kaluar kalendarik, në organin 
kompetent për kryerjen e punëve profesionale në mjedisin 
jetësor në pajtim me këtë ligj dhe me dispozitë tjetër. 

(8) Organi kompetent për kryerjen e punëve 
kompetente në mjedisin jetësor mban evidencë dhe bazë të 
të dhënave për të dhënat nga paragrafi (7) të këtij neni. 

(9) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
ekonomisë, i përcakton masat për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor që detyrimisht duhet t’i ndërmarrin prodhuesit, 
poseduesit dhe subjektet që veprojnë me automjetet e 
shfrytëzuar, komponentët dhe materialet e tyre, qëllimet 
dhe afatet për arritjen e tyre dhe mënyrën dhe kushtet për 
vendosjen, formën dhe përmbajtjen e vërtetimit për 
marrjen e automjetit për prishje, formën dhe përmbajtjen e 
formularit për lajmërim si dhe mënyrën e mbajtjes së 
evidencës.”. 

 
Neni 33 

Në nenin 73, pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Hedhurina e rrezikshme nga objektet në të cilat 
bëhet mbrojtja shëndetësore e njerëzve i përfshin 
hedhurinën infektive, kimike, farmaceutike, si dhe barnat 
citostatike, sendet e forta dhe llojin tjetër të hedhurinës së 
rrezikshme.“ 

Pas paragrafit (2), i cili bëhet paragraf (3), shtohet 
paragraf i ri (4) si vijon: 

“(4) Programet për administrim me hedhurinë në 
objektet për mbrojtje shëndetësore dhe veterinere i lejon 
ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore  kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë 
respektivisht ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
shëndetësisë veterinere në pajtim me ministrin i cili 
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent 
për punët nga sfera e mjedisit jetësor”.    

Paragrafi (4), i cili bëhet paragraf (5) ndryshon si vijon: 
“(5) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore për punë nga sfera e shëndetësisë 
dhe ministrin i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera  e shëndetësisë së 
veterinarisë e përcakton mënyrën e veprimit me hedhurinën 
medicinale, si dhe mënyrën e paketimit dhe shënimit të 
hedhurinës medicinale”.  

 
Neni 34 

Në nenin 74, paragrafi (8), pas fjalëve: "hedhurina nga 
dioksidi i titaniumit" shtohen fjalët: "mënyra e kryerjes së 
monitorimit". 

 
Neni 35 

Në nenin 75 paragrafi (4) shlyhet. 
 

Neni 36 
Pas nenit 75 shtohet neni i ri 75-a si vijon: 

 
„Neni 75-a 

Veprimi me hedhurina gome 
(1) Prodhuesi i gomave të cilat shiten veçmas ose janë 

pjesë përbërëse të automjeteve është i detyruar të sigurojë 
përpunimin e tyre dhe riciklimin e komponentëve përbërës. 

(2) Personat juridikë dhe fizikë të cilët grumbullojnë, 
transportojnë, përpunojnë ose mënjanojnë hedhurina gome 
janë të detyruar të mbajnë dhe të ruajnë evidencë për 
hedhurina gome dhe për sasinë e gomave të përpunuara. 

(3) Importi i gomave të përdorura është i ndaluar. 
(4) Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, importi i 

gomave të përdorura lejohet nëse është ekonomikisht i 
arsyeshëm dhe nëse nuk e rrezikon shëndetin e njerëzve 
dhe ambientin jetësor. 
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(5) Importi i gomave të përdorura bëhet në bazë të lejes 
të cilën e lëshon ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët  nga sfera e 
ambientit jetësor në pajtim me ligjin ose me dispozitë tjetër. 

(6) Mënyrën e veprimit me hedhurina gome, si dhe kushtet 
të cilat duhet t'i plotësojnë personat juridikë dhe fizikë të cilët 
importojnë goma të shfrytëzuara, i përcakton ministri i cili 
udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për 
punët  nga sfera e ambientit jetësor.“ 

 
Neni 37 

Në nenin 80, paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
„Kur plehërishtën e hedhurinave të parrezikshme dhe 

inerte e themelon personi juridik i vendit dhe/ose i jashtëm, 
është i detyruar që në kërkesën për themelimin e 
plehërishtës ta përcaktojë edhe vëllimin (numrin e 
banorëve dhe rajonet) për të cilat plehërishta do të sigurojë 
pranimin e hedhurinave.“ 

Në paragrafin (8) fjalët: "përfshin në marrëveshje edhe 
komuna tjera" zëvendësohen me fjalët: "e zgjeron 
përfshirjen e propozuar.".   

 
Neni 38 

Në nenin 82, paragrafi (1), pika 2) ndryshohet si vijon: 
"2) persona juridikë të vendit dhe të huaj (në tekstin e 

mëtejmë: operatorët e plehërishtës).". 
 

Neni 39 
Në nenin 84, paragrafi (3), pas pikës 13) shtohet pika e 

re 14) si vijon: 
"14) shuma e sigurimit përkatës mund t'i mbulojë 

harxhimet në rast të fatkeqësisë ose të dëmit të shkaktuar 
personave të tretë.". 

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon: 
"(5) Operatori i plehërishtës është i detyruar që në 

pajtim me këtë ligj ose me dispozita tjera të refuzojë 
pranimin e hedhurinave të cilat nuk i plotësojnë kushtet e 
përcaktuara me leje ose të refuzojë pranimin e hedhurinave 
që janë të përziera me hedhurina tjera dhe paraqesin rrezik 
për shëndetin e njerëzve dhe për ambientin jetësor. Për 
refuzimin e hedhurinave operatori është i detyruar ta 
njoftojë organin i cili e ka lëshuar lejen". 

Paragrafët (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7) dhe (8). 
 

Neni 40 
Në nenin 88, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) 

si vijon: 
"(2) Ndalohet klasifikimi i përzierjes së hedhurinave 

me qëllim që të plotësohen kriteret që hedhurinat të 
pranohen në plehërishtë.". 

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë 
(3), (4), (5), (6), (7) dhe (8). 

 
Neni 41 

Në nenin 101 shtohet pika e re 1) si vijon: 
"1) ta minimizojë sasinë dhe dëmin e mbeturinave që 

dalin nga puna e instalimeve për djegie ose nga djegia e 
hedhurinave.  

Pikat 1), 2) dhe 3) bëhen pika 2), 3) dhe 4). 
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon: 
"(2) Atje ku është e përshtatshme dhe teknikisht e 

realizueshme mbeturinat nga djegia dhe djegia riciklohen 
drejtpërdrejt në instalim ose jashtë tij në pajtim me ligjin 
ose me dispozitë tjetër.". 

 
Neni 42 

Në nenin 109 paragrafi (2) shlyhet. 
 

Neni 43 
Në nenin 114, paragrafi (1), pika 6) fjala "ndotësit" 
zëvendësohet me fjalët: "krijuesit e hedhurinave". 

Pas pikës 6) shtohen katër pika të reja: 7), 8), 9) dhe 
10) si vijojnë: 

“7) Të dhënat për planet për administrim me hedhurina 
nga neni 18, paragrafi (5), 

8) Raportet për zbatimin e programeve nga neni 23, 
paragrafët (2) dhe (5), 

9) Të dhënat nga evidenca për administrim me hedhurina 
nga neni 39, paragrafët (6) dhe (8)". 

10) Të dhënat për trupat e akredituar/të autorizuar për 
vlerësimin e hedhurinave nga neni 63," 

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon: 
“(2) Në bazë të të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni 

organi i administratës shtetërore, kompetent për punët nga 
sfera e ambientit jetësor, përgatit raport për gjendjen e 
administrimit me hedhurina si pjesë e raportit të gjendjes së 
ambientit jetësor  në pajtim me Ligjin për ambientin 
jetësor.”  

 
Neni 44 

Titulli i nenit 115 ndryshohet si vijon: "Regjistri i 
hedhurinave". 

Në paragrafin (1) pas fjalës "të dhëna" shtohen fjalët: 
"në Regjistrin e hedhurinave". 

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon: 
"(3) Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes, ruajtjes dhe 

mirëmbajtjes së evidencës në regjistrin e hedhurinave e 
përcakton ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
ambientit jetësor." 

 
Neni 45 

Në nenin 123, paragrafi 1, pas fjalës "komunat" 
shtohen fjalët: "e Qytetit të Shkupit dhe të komunave në 
qytetin e Shkupit vetëm në rastet kur ofruesi i shërbimit 
është person tjetër juridik ose fizik i ndryshëm nga ai i 
përcaktuari nga Qyteti i Shkupit". 

 
Neni 46 

Titulli i nenit 124 dhe neni 124 ndryshojnë si vijon: 
"Mjetet nga pagesa e gjobave të shqiptuara 

(1) Mjetet nga gjobat e paguara, të shqiptuara nga 
inspektorët e autorizuar komunalë, nga inspektorët e 
Qytetit të Shkupit dhe nga inspektorët komunalë të 
komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe në Qytetin 
e Shkupit janë të hyra të komunave, komunave në Qytetin 
e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit. 

(2) Mjetet nga gjobat e paguara, të shqiptuara nga 
punëtori i organit të administratës shtetërore kompetent për 
punët nga sfera e punëve të brendshme, janë të hyra të 
komunave dhe të Qytetit të Shkupit." 

 
Neni 47 

Në nenin 126, pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri 
(6) si vijon: 

"(6) Mbikëqyrje inspektuese për zbatimin e këtij ligji 
në pjesën e lënies, hedhjes, lëshimit të paligjshëm dhe/ose 
të mënjanimit të pakontrolluar të hedhurinave, si djegia e 
hedhurinave në hapësirë të hapur, bëjnë inspektorët 
komunalë të komunave, komuna në Qytetin e Shkupit dhe 
Qyteti i Shkupit.".  

 
Neni 48 

Në nenin 127, paragrafi 1, pas pikës 6) shtohet pika e re 
7) si vijon: 

"7) të vërtetojë nëse personat juridikë ose fizikë 
posedojnë leje për tregti me hedhurina të parrezikshme 
(neni 32-a);". 

Pikat prej 7 deri në 31 bëhen pika 8 deri në 32. 
Në pikën 31) e cila bëhet pika 32) pas fjalëve: "neni 

71" shtohen fjalët: "dhe 71-a". 
Pikat 32) dhe 33) bëhen pika 33) dhe 34). 
Pas pikës 34) e cila bëhet pika 35) shtohet pika e re 36) 

vi vijon: 
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"36) të vërtetojë nëse me hedhurinat e gomës dhe me 
gomat e shfrytëzuara veprohet në pajtim me nenin 75-a të 
këtij ligji.". 

Pikat prej 35 deri në 50 bëhen pika prej 37 deri 52. 
 

Neni 49 
Në nenin 129, paragrafi (1), pas pikës 3) shtohet pika e 

re 4) si vijon: 
"4) të bëjë inspektimin dhe kontrollin nëse hedhurinat 

janë hedhur, lënë, ndezur, lëshuar ose mënjanuar në 
mënyrë të kundërt me këtë ligj dhe me dispozitat e nxjerra 
në bazë të këtij ligji (neni 24-a);" 

Pikat 4), 5), 6), 7), 8), 9) dhe 10) bëhen pika 5), 6), 7), 
8), 9), 10) dhe 11). 

Pas pikës 11)e cila bëhet pika 12) shtohet pika e re 13) 
si vijon: 

"13) të bëjë inspektimin, kontrollin dhe të vërtetojë 
nëse hedhurinat komunale dhe lloji tjetër i hedhurinave të 
parrezikshme janë dorëzuar në pajtim me nenin 42-a).” 

Pikat 12) deri në 18) bëhen pika 14) deri në 20). 
 

Neni 50 
Në nenin 131, paragrafi (1), pas pikë 4) shtohet pika e 

re 5) si vijon: 
"5) të vërtetojë nëse është dhënë deklarata për 

pajtueshmëri dhe nëse është e kapshme deklarata në pajtim 
me nenin 71-b të këtij ligji.". 

 
Neni 51 

Në nenin 132, paragrafi (1), pas pikës 1) shtohet pika e 
re 2) si vijon: 

"2) të vërtetojë nëse me azbestin veprohet në pajtim me 
nenin 75, paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.". 

 
Neni 52 

Pas nenit 132 shtohen tre nene të reja 132-a, 132-b, dhe 
132-v si vijojnë: 

 
„Neni 132-a 

Fushëveprimi i inspektorëve komunalë të komunave, të 
komunave në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit 

Në kryerjen e mbikëqyrjes në fushëveprimin e tyre 
inspektorët e komunave, të komunave të Qytetit të Shkupit 
dhe të Qytetit të Shkupit, kanë të drejtë: 

1) të bëjnë inspektimin, kontrollin dhe të vërtetojë nëse 
hedhurinat janë lënë, hedhur, lëshuar, ndezur ose 
mënjanuar pa kontroll në vende të cilat nuk janë caktuar në 
pajtim me këtë ligj ose është vepruar në mënyrë të kundërt 
me këtë ligj (neni 24-a).                                                                               

 
Neni 132-b 

Zbatimi i dispozitave nga ligjet tjera  të mbikëqyrjes 
inspektuese 

Inspektorët e ambientit jetësor, inspektorët e autorizuar 
për ambient jetësor, inspektorët komunalë të komunave, 
mbikëqyrjen inspektuese në sferën e administrimit me 
hedhurina e zbatojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji 
dhe Ligjit për ambientin jetësor. 

 
Neni 132-v 

Përgjegjësia e personave zyrtarë 
(1) Personat zyrtarë në organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga sfera e ambientit 
jetësor, duke i përfshirë edhe organet në përbërje, si dhe 
personat zyrtarë në organet e komunës, Qytetit të Shkupit 
dhe komunat në Qytetin e Shkupit janë të detyruar, që si 
persona përgjegjës, me kohë dhe me efikasitet t'i 
ndërmarrin të gjitha masat dhe procedurat e domosdoshme 
për zbatimin e këtij ligji. 

(2) Nëse gjatë zbatimit të masave dhe procedurave të 
vërtetuara me këtë ligj, vërtetohen kundërvajtje nga ana e 
personit juridik ose fizik të bëra me veprim dhe/ose 
moskryerje dhe/ose lëshim të mbikëqyrjes së detyruar mbi 

personin tjetër i cili ka qenë i autorizuar të veprojë në emër 
të personit juridik, si dhe paraqitjen e të dhënave dhe 
dokumenteve të rrejshme dhe të pasakta, personat zyrtarë 
janë të detyruar të ngrejnë iniciativë ose kërkesë për 
ngritjen e procedurës për kundërvajtje në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.   

(3) Personat juridikë dhe fizikë për të cilët janë 
paraparë të drejta dhe detyrime të vërtetuara me këtë ligj, 
nëse vërtetojnë ekzistimin e shkeljes ose të kapërcimit të 
autorizimeve nga ana e personave zyrtarë nga paragrafi (1) 
i këtij ligji, të kryera me veprime dhe/ose moskryerje, janë 
të detyruar që për këtë ta njoftojnë ministrin i cili udhëheq 
me organin e administratës shtetërore kompetent për punët 
nga sfera e ambientit jetësor, gjegjësisht kryetarin e 
komunës, të Qytetit të Shkupit dhe të komunave të Qytetit 
të Shkupit.  

(4) Në rast të vërtetimit të shkeljeve të kompetencave të 
personave zyrtarë nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i 
cili udhëheq me organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e ambientit jetësorë, 
gjegjësisht kryetari i komunës, i Qytetit të Shkupit dhe i 
komunave të Qytetit të Shkupit është i detyruar të ngrejë 
procedurë për vërtetimin e përgjegjësisë së personit zyrtar 
në pajtim me këtë ose me tjetër ligj.“  

 
Neni 53 

Titulli i kreut XIII. "DISPOZITA NDËSHKUESE" 
ndryshohet si vijon: "XIII. SANKSIONE PËR 
KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 54 

Neni 139 ndryshohet si vijon: 
“Sanksione të përgjithshme për kundërvajtje për personat 

juridikë dhe fizikë 
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 euro me kundërvlerë në 

denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili vepron me hedhurina nëse:   

1) nuk harton programe për administrim me hedhurina 
për vitin në vijim dhe nuk ua dorëzon organeve kompetente 
(neni 21); 

2) nuk dorëzon raport vjetor për zbatimin e programeve 
të veta për administrim me hedhurina (neni 23, paragrafi (5); 

3) nuk vepron me vëmendje të detyrueshme dhe i nxit 
pasojat e theksuara në nenin 24 të këtij ligji; 

4) lë, hedh, lëshon, djeg ose mënjanon hedhurina pa 
kontroll (neni 24-a); 

5) bën tregti pa leje me hedhurina (neni 32-a); 
6) nuk mban evidencë për hedhurinat e pranuara ose të 

porositura, si dhe evidencën e grumbulluesve individualë të 
hedhurinave të parrezikshme nga të cilët kanë pranuar 
hedhurina (neni 32-a, paragrafi (6); 

7) e kryen veprimtarinë në kundërshtim me mënyrën e 
përcaktuar me dispozitën e sjellë në bazë të nenit 32-a, 
paragrafi (7) të këtij ligji; 

8) nuk ka angazhuar administrues me hedhurina (neni 
38); 

9) nuk mban dhe nuk i ruan të dhënat për evidentimin e 
hedhurinave (nenet 39 dhe 60); 

10) nuk i mënjanon ose refuzon t'i mënjanojë 
hedhurinat në mënyrë të paraparë me këtë ligj (neni 40);  

11) vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 42-a 
të këtij ligji; 

12) nuk i grumbullojnë, seleksionojnë dhe dorëzojnë 
hedhurinat komunale (nenet 43 dhe 44); 

13) nuk kanë lidhur marrëveshje me ofruesin e 
shërbimit ose me personin e autorizuar juridik dhe fizik, 
për grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave (nenet 
43 dhe 65); 

14) hedhurinat komunale që i krijon nuk i lë në vendet 
për grumbullimin e hedhurinave komunale, të përcaktuara 
nga komunat dhe nga Qyteti i Shkupit (neni 44); 
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15) nuk i informon konsumatorët për shfrytëzimin e 
sërishëm dhe për përtëritjen e produkteve të shfrytëzuara 
dhe për paketimin (neni 49); 

16) nuk e shënon produktin ose paketimin në mënyrë me 
të cilën sigurohen të dhënat për shfrytëzimin e sërishëm për 
përtëritjen e produktit ose të paketimit (nenet 49 dhe 52);  

17) nuk arkëton depozitë për produktet e shitura dhe 
për paketimet për të cilat është vërtetuar arkëtimi dhe nëse 
refuzon ta kompensojë depozitën e arkëtuar të 
konsumatorit (neni 50); 

18) nuk i pranon prapë produktet dhe paketimet e 
shfrytëzuara (neni 50); 

19) nuk e kthen produktin dhe paketimin e shfrytëzuar 
(nenet 53 dhe 71); 

20) nuk i grumbullon dhe nuk i transporton hedhurinat 
e prodhuara inerte (hedhurinat e ndërtimit) në vendet e 
caktuara për to ose nuk ua dorëzon personave juridikë dhe 
fizikë të cilët grumbullojnë dhe transportojnë hedhurina 
(neni 54); 

21) nuk mbajnë evidencë përkatëse për hedhurinat e 
parrezikshme industriale (neni 56); 

22) bën importin e hedhurinave për shkak të deponimit 
dhe mënjanimit (neni 103); 

23) bën eksport, import ose transit pa leje të 
hedhurinave (neni 103); 

24) hedhurinat shfrytëzohen në kundërshtim me 
qëllimin për të cilin është lëshuar leja (neni 104), dhe  

(2) Gjobë në shumë prej 3 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili vepron me hedhurina nëse:  

1) nuk i seleksionon dhe nuk i klasifikon hedhurinat e 
rrezikshme, sipas llojit dhe karakteristikave të përcaktuara 
në Listën e llojeve të hedhurinave dhe vepron në 
kundërshtim me dispozitat nga neni 26 i këtij ligji:   

2) bën deponimin e hedhurinave të rrezikshme pa leje 
(neni 32); 

3) nuk i deponon hedhurinat e rrezikshme në vendet, në 
objektet ose në instalimet e caktuara  për këtë qëllim (neni 
33); 

4) nuk  siguron deponim adekuat dhe të rregullt të 
hedhurinave në vendet e përcaktuara në afërsi të vendit në 
të cilin është prodhuar (neni 33); 

5) para mënjanimit, nuk ia nënshtron hedhurinën e 
rrezikshme në trajtimit (neni 34, paragrafi (2);  

(6) e ruan hedhurinën e rrezikshme në stacione të 
mbingarkuara  më gjatë se është përcaktuar (neni 37, 
paragrafi (2); 

7) të dhënat për hedhurinat e rrezikshme nuk ia paraqet 
një herë në vit organit të administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e ambientit jetësor (nenet 39 
dhe 60); 

8) nuk vepron veçmas me hedhurinat e rrezikshme 
(neni 57); 

9) i shpërndan dhe/ose i hedh hedhurinat e rrezikshme 
në ujëra, në truall, në enë të cilat nuk janë paraparë për 
grumbullimin e llojeve të caktuara të hedhurinave, në 
sistemet e kanalizimit dhe në sistemet dhe në objektet tjera 
infrastrukturore (neni 57);   

10) bën përzierjen e hedhurinave të rrezikshme me lloje 
tjera të hedhurinave të rrezikshme dhe përzierjen e 
hedhurinave të rrezikshme me hedhurina të parrezikshme 
(neni 58);  

11) nuk e njofton organin kompetent kur hedhurinat e 
rrezikshme janë përzier me lloje tjera të hedhurinave dhe 
fillon procedurën e ndarjes së tyre pa leje (neni 59); 

12) krijuesi dhe/ose zotëruesi i hedhurinave të 
rrezikshme nuk dorëzon/dorëzojnë formular identifikimi 
me të dhëna për llojin, vendin e ardhjes, sasinë dhe 
mënyrën e paketimit të hedhurinave të rrezikshme (neni 
61); 

13) krijuesi, gjegjësisht poseduesi i hedhurinave të 
rrezikshme nuk dorëzon të dhëna të sakta në formularin 
identifikues (neni 61); 

14) krijuesi dhe/ose poseduesi i hedhurinave të 
rrezikshme  me formularin identifikues nuk dorëzon raport 
për karakteristikat e hedhurinave (neni 61); 

(15) nuk i dorëzon organit kompetent ekzemplar nga 
formulari identifikues për hedhurinat e rrezikshme (neni 
61);   

16) nuk ka kërkuar vlerësimin e karakteristikave të 
rrezikshme të hedhurinave të krijuara, edhe pse ka 
ekzistuar dyshim i arsyeshëm për këtë (neni 62);  

17) nuk e shënon paketimin e hedhurinave të 
rrezikshme me mbishkrimin "Hedhurinë e rrezikshme", si 
dhe llojin, karakteristikat fizike dhe kimike të hedhurinave 
(neni 64);  

18) nuk i paketon hedhurinën e rrezikshme në enë të 
konstruktuara speciale, varësisht nga lloji, karakteristikat 
fizike dhe kimike të hedhurinave (neni 64);  

19) nuk lidhin marrëveshje për grumbullimin dhe 
transportimin e hedhurinave të rrezikshme (neni 65);  

20) nuk vepron sipas dispozitave nga neni 68 të këtij 
ligji; 

21) nuk vepron sipas dispozitave nga neni 69 të këtij 
ligji; 

22) bën prodhimin, eksportin dhe qarkullimin e 
baterive dhe akumulatorëve të cilët përmbajnë më tepër se 
0,0005 përqindje të masës së zhivës, duke përfshirë edhe 
ato bateri dhe akumulatorë të cilët janë futur në aparate dhe 
pajisje, si dhe bateritë dhe akumulatorët e pashënuar të 
cilët përmbajnë më tepër se 25 mg zhivë në pilë, përveç 
baterive alkaline të manganit; më tepër se 0.025 përqindje 
të masës së kadmiumit, më tepër se 0,4 përqindje të masës 
së plumbit edhe të baterive tjera alkaline të manganit të 
cilat përmbajnë më tepër se 0,025 përqindje të masës së 
zhivës (neni 70); 

23) bën qarkullimin e pajisjeve elektrike dhe 
elektronike të cilat përmbajnë plumb, kadmium zhivë, 
krom gjashtëvalent, polibromide, bifenile të polibromuara 
ose difeneleterë të polibromuar (neni 71-a); 

24) nuk ia dorëzon automjetin e shfrytëzuar personit 
juridik ose fizik i cili posedon leje për grumbullim, trajtim 
dhe përpunim në pajtim me këtë ligj ose me dispozitë tjetër 
(neni 72, paragrafi (3); 

25) mënjanon ose dorëzon komponentë dhe materiale 
nga automjetet e shfrytëzuara si hedhurina komunale (neni 
72, paragrafi (5); 

26) nuk vepron sipas dispozitave nga neni 72, paragrafi 
(6) të këtij ligji; 

27) nuk mban evidencë, gjegjësisht nuk e dorëzon në 
mënyrë të përcaktuar sipas nenit 72, paragrafi (7) të këtij 
ligji;  

28) nuk vepron sipas dispozitave nga neni 72, paragrafi 
(9); 

29) me hedhurinat mjekësore vepron në kundërshtim 
me nenin 73 të këtij ligji; 

30) mënjanon hedhurina të dioksidit të titaniumit (neni 
74); 

31) nuk vepron në mënyrë të përcaktuar me nenin 75-a 
të këtij ligji; 

32) nuk vepron në mënyrë adekuate me hedhurinat nga 
azbesti dhe me produktet të cilat përmbajnë azbest, si dhe 
me hedhurinat e krijuara gjatë veprimtarive shkencore-
hulumtuese (nenet 75 dhe 76); 

33) nuk kryen monitorimin e hedhurinave të 
rrezikshme dhe nuk ua dorëzon të dhënat organeve 
kompetente (nenet 108 dhe 111).  

(3) Gjobë në shumë prej 400 euro me kundërvlerë në 
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili vepron me hedhurina, për veprimet nga 
paragrafi (1) i këtij neni. 

(4) Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në 
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili vepron me hedhurina për veprimet nga 
paragrafi (2) i këtij neni. 
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(5) Personit përgjegjës nga paragrafët (3) dhe (4) të 
këtij neni, organi për kundërvajtje mund t'i shqiptojë 
sanksion për kundërvajtje - ndalim për kryerje të detyrës në 
kohëzgjatje prej tre deri në pesëmbëdhjetë ditë. 

(6) Për veprimet nga paragrafi (1), pikat 4, 5, 11, 12, 14 
dhe 20, dhe nga paragrafi (2), pikat 9 dhe 20 të këtij neni, 
krahas organeve të mbikëqyrjes inspektuese nga neni 126 i 
këtij ligji, të drejtë dhe obligim për sanksionim dhe për 
ngritje të procedurës për kundërvajtje ka punëtori i organit 
të administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e 
punëve të brendshme. 

(7) Organ kompetent për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje dhe për shqiptimin e kundërvajtjeve nga ky 
nen është Komisioni për kundërvajtje i formuar në pajtim 
me Ligjin për ambientin jetësor.“ 

 
Neni 55 

Neni 140 ndryshon si vijon:  
“Sanksione për kundërvajtje për grumbulluesit dhe për 

transportuesit e hedhurinave 
(1) Gjobë në shumë prej 3 000 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili grumbullon dhe transporton hedhurina të parrezikshme, 
nëse:  

1) grumbullimi dhe transportimi i hedhurinave bëhet në 
kundërshtim me dispozitat nga neni 27 paragrafë (3), (4), 
(5), dhe (6) të këtij ligji;  

2) bëjnë grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave 
komunale në kundërshtim me dispozitat nga neni 45 të 
këtij ligji;   

3) bëjnë grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave 
komunale pa posedimin e lejes (neni 45); 

4) bëjnë grumbullimin pa poseduar leje dhe pa pranim 
të kthyer të prodhimeve të shfrytëzuara dhe të paketuara 
(neni 51);   

5) nuk e grumbullon dhe nuk e transporton hedhurinën 
e rrezikshme veças nga llojet e hedhurinave të tjera (neni 
57); 

6) transporton hedhurina të rrezikshme të cilat nuk janë 
paketuar dhe shënuar në mënyrë adekuate (neni 64); 

7) e transporton hedhurinën e rrezikshme pa formularin 
e identifikimit (nenet 60 dhe 55); 

8) hedhurina e cila transportohet nuk u përgjigjet të 
dhënave të theksuara në formular identifikues (nenet 60 
dhe 56); 

9) nuk ia dorëzon ekzemplarin nga formulari i 
identifikimit për hedhurinat e rrezikshme organit të 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor (neni 60); 

10) nuk mban evidencë dhe nuk i ruan të dhënat nga 
evidenca për llojin, sasinë, prejardhjen, destinacionin 
fillestar dhe përfundimtar të hedhurinave të transportuara 
(nenet 39 dhe 60); 

11) të dhënat për hedhurinën e rrezikshme nuk ua 
parashtron një herë në vit Ministria së Mjedisit jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor (nenet 39 dhe 60); dhe  

12) grumbullimin dhe transportin e hedhurinave të 
rrezikshme e bën pa leje (neni 66). 

(2) Gjobë në shumë prej 5000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit juridik i cili grumbullon 
dhe transporton hedhurina të rrezikshme për veprimet nga 
paragrafi (1) nga ky nen.  

(3) Gjobë në shumë prej 6 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili grumbullon dhe transporton hedhurina të 
rrezikshme për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.   

(4) Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili grumbullon dhe transporton hedhurina të 
rrezikshme për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. 

(5) Personit juridik për kundërvajtje nga ky nen, organi 
për kundërvajtje mund t’i shqiptojë sanksion për 
kundërvajtje - ndalim për kryerjen e veprimtarisë në 
kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë. 

(6) Personit përgjegjës nga paragrafët (3) dhe (4) të 
këtij neni, organi për kundërvajtje mund t’i shqiptojë 
sanksion për kundërvajtje - ndalim për kryerjen e detyrës, 
në kohëzgjatje prej 3 deri 15 ditë.  

(7) Organi kompetent për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje dhe për shqiptimin e kundërvajtjeve nga ky 
nen është Komisioni për kundërvajtje i formuar në pajtim 
me Ligjin për mjedisin jetësor.“ 

 
Neni 56 

Neni 141 ndryshon si vijon: 
“Sanksione për kundërvajtje për përpunuesit e hedhurinave 

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili përpunon hedhurina të parrezikshme nëse: 

1) nuk përgatit program për administrim me hedhurina 
(neni 21); 

2) përpunimin e hedhurinave e bën në kundërshtim me 
nenin 28 nga ky ligj dhe nuk i zbaton operacionet nga neni 
29 të këtij ligji; 

3) përpunon hedhurina pa posedimin e lejes (neni 32); 
4) ndërmerr hedhurina për përpunim, të cilat nuk u 

përgjigjen të dhënave të theksuara në formularin 
identifikues (nenet 56 dhe 61); 

5) nuk u paraqet ekzemplar nga formulari identifikues 
për hedhurina organeve kompetente (nenet 56 dhe 61); 

6) nuk mban dhe nuk i ruan të dhënat nga evidentimet 
për llojin dhe sasinë e hedhurinës së përpunuar (nenet 39 
dhe 60); 

7) një herë në vit nuk ia dorëzon të dhënat nga 
evidentimi organit kompetent (nenet 39 dhe 60); dhe  

8) nuk bën monitorim për përpunimin e hedhurinës 
(neni 108). 

(2) Gjobë në shumë prej 5 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit juridik i cili përpunon 
hedhurinë të rrezikshme për veprimet nga paragrafi (1) të 
këtij neni.  

(3) Gjobë në shumë prej 1 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili përpunon hedhurina të rrezikshme për 
veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. 

(4) Gjobë në shumë prej 700 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës te personi 
juridik i cili përpunon hedhurina të parrezikshme për 
veprimet nga paragrafi (1) nga ky nen.  

(5) Kryerësit të kundërvajtjes nga ky nen, organi për 
kundërvajtje mund t’i shqiptojë sanksion për kundërvajtje - 
ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 3 
deri në 15 ditë. 

(6) Personit përgjegjës nga paragrafët (3) dhe (4) të 
këtij neni, organi për kundërvajtje mund t’i shqiptojë 
sanksion për kundërvajtje - ndalim për kryerjen e detyrës 
në kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë.   

(7) Organi kompetent për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje dhe për shqiptimin e kundërvajtjeve nga ky 
nen është Komisioni për kundërvajtje i formuar në pajtim 
me Ligjin për mjedisin jetësor.“  

 
Neni 57 

 Neni 142 ndryshon si vijon: 
“Sanksionet për kundërvajtje për mënjanimin e hedhurinës 

(1) Gjobë në shumë prej 8 000 deri në 12 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik i cili vepron me hedhurinë të parrezikshme, 
nëse:    

1) nuk  përpunon program për administrim me 
hedhurinë (neni 21); 
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2) nuk e mënjanon hedhurinën e parrezikshme në 
vendet, në objektet ose në instalimet e parapara për atë 
qëllim, si dhe hedhurinën që nuk i është nënshtruar 
trajtimit (neni 43); 

3) e mënjanon hedhurinën e rrezikshme pa zbatimin e 
operacioneve nga neni 35 i këtij neni; 

4) nuk mban evidencë dhe nuk i ruan të dhënat nga 
evidencat për llojin dhe për sasinë e mënjanuar të 
hedhurinës së parrezikshme (neni 39); 

5) një herë në vit nuk i paraqet të dhëna nga evidentimi 
organit kompetent (nenet 39); 

6) nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për plehërishtë 
(nenet 79 dhe 80); 

7) nuk posedon leje për operator të plehërishtave (neni 
84); 

8) mënjanon hedhurinë e cila nuk është e pranueshme 
në plehërishtë (neni 87); 

9) pranon hedhurinë e cila nuk i përket klasës së 
plehërishtës (neni 88); 

10) nuk e përcjell ndikimin e punës së plehërishtës në 
mjedisin jetësor dhe nuk e informon organin kompetent për 
këtë (neni 91); 

11) plehërishta ndërpret punën pa aktvendim përkatës 
(neni 92); 

12) nuk kujdeset për plehërishtën pas ndërprerjes së saj 
me punë (neni 93);  

13) nuk i zbaton udhëzimet për mbylljen dhe për 
kujdesin ndaj plehërishtës pas mbylljes së saj (neni 93); 

14) ndezjen dhe djegien e hedhurinave pa leje (neni98);  
15) nuk posedon leje për ndezje e djegie (neni 99); 
16) nuk refuzon djegien e hedhurinës që nuk është 

përkatëse dhe nuk i ruan ekzemplaret nga hedhurina (neni 
100); dhe   

17) nuk e përcjell programin për punë, monitorim dhe 
kontroll të objektit ose të instalimeve për mënjanimin e 
hedhurinës (nenet 108 dhe 109). 

(2) Gjobë në shumë prej 12 000 euro deri në 20 000 
euro me kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për 
kundërvajtje personit juridik i cili vepron me hedhurina të 
rrezikshme, nëse:  

1) nuk përpunon program për administrim me 
hedhurina (neni 21); 

2) nuk e mënjanon hedhurinën e rrezikshme në vendet, 
në objektet ose në instalimet e parapara për atë qëllim, si dhe 
hedhurinën që nuk i është ekspozuar trajtimit (neni 34); 

3) e mënjanon hedhurinën e rrezikshme pa zbatimin e 
operacioneve nga neni 35 të këtij ligji; 

4) e ndërmerr hedhurinën e rrezikshme për 
mënjanimin, e cila nuk u përgjigjet të dhënave të shënuara 
në formularin identifikues (nenet 56 dhe 61); 

5) nuk i dorëzon ekzemplar nga formulari i 
identifikimit organit kompetent (nenet 56 dhe 61); 

6) nuk mban evidencë dhe nuk i ruan të dhënat nga 
evidencat për llojin dhe për sasinë e mënjanuar të 
hedhurinës së rrezikshme (nenet 39 dhe 61); 

7) një herë në vit nuk ia paraqet të dhëna nga evidenca 
organit kompetent (nenet 39 dhe 61);  

8) nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për plehërishtë 
(nenet 79 dhe 80); 

9) nuk posedon leje për operator të plehërishtës (neni 
84); 

10) mënjanon hedhurina që nuk janë të pranueshme në 
plehërishtë (neni 87); 

11) pranon hedhurinë që nuk i përket klasës së 
plehërishtës (neni 88);  

12) nuk e përcjell ndikimin e punës së plehërishtës ndaj 
mjedisit jetësor dhe nuk e informon organin kompetent për 
këtë (neni 91); 

13) plehërishta ndërpret punën pa aktvendim përkatës 
(neni 92); 

14) nuk kujdeset për plehërishtën pas ndërprerjes së saj 
me punë (neni 93); 

15) nuk i zbaton udhëzimet për mbylljen dhe për 
kujdesin ndaj plehërishtës pas mbylljes së saj (neni 93); 

16) kryen ndezje dhe djegie të hedhurinave pa leje 
(neni 98); 

17) nuk posedon leje për ndezje e djegie (neni 99); 
18) nuk refuzon djegie për hedhurina të cilat nuk i 

përkasin dhe nuk i ruajnë ekzemplarët nga hedhurinat (neni 
100); dhe 

19) nuk e zbaton programin për punë, monitorim dhe 
kontroll të objektit ose të instalimeve për mënjanimin e 
hedhurinës (nenet 108 dhe 109). 

(3) Gjobë në shumë prej 1 500 deri 3 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës 
te personi juridik i cili vepron me hedhurinë të 
parrezikshme për veprimet nga paragrafi (1) nga ky nen.  

(4) Gjobë në shumë prej 3 000 deri 5 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës 
te personi juridik i cili vepron me hedhurinë të rrezikshme 
për veprimet nga paragrafi (2) nga ky nen. 

(5) Kryerësit të kundërvajtjes nga ky nen, gjykata 
kompetente mund t’i shqiptojë sanksion për kundërvajtje - 
ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje së paku 
prej një viti deri në më së shumti tri vjet.  

(6) Personit përgjegjës nga paragrafët (3) dhe (4) nga 
ky nen, gjykata kompetente mund t’i shqiptojë sanksion 
për kundërvajtje - ndalim për kryerjen e detyrës në 
kohëzgjatje prej më pak një vit ose më shumë prej dy vjet.   

(7) Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve për 
kundërvajtje nga ky nen është gjykata kompetente.“ 

 
Neni 58 

Pas nenit 142 shtohen katër nene të reja 142-a,142-
b,142-v, dhe 142-g si vijojnë: 

 
“Neni 142-a 

Sanksione për kundërvajtje për persona fizikë 
(1) Gjobë në shumë prej 30 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse: 

1) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurinë nga paketimi në 
mjedisin urban; 

2) lë, hedh dhe/ose lëshon bisht cigareje në mjedisin 
urban; 

3) lë, hedh dhe/ose lëshon nga ushqimi dhe paketimi i 
ushqimit në mjedise urbane; 

4) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina plastike në 
mjedise urbane; 

5) lë, hedh dhe/ose lëshon aparate elektrike, bateri dhe 
akumulatorë në mjedise urbane dhe/ose në kontejnerë; 

6) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurinë kaba (aparate nga 
amvisëria, mobilie, komponentë dhe materiale nga 
automjetet dhe të ngjashme) në mjedise urbane dhe/ose në 
kontejnerë; 

7) lë automjete të shfrytëzuara dhe mbeturina nga ato 
në mjedise urbane;  

8) lë, hedh dhe/ose lëshon lloj tjetër të hedhurinave në 
mjedisin urban. 

(2) Gjobë në shumë prej 50 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse: 

1) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurinë nga paketimi në 
natyrë dhe/ose në rrugë; 

2) lë, hedh dhe/ose lëshon bisht cigareje në natyrë 
dhe/ose në rrugë; 

3) lë, hedh dhe/ose lëshon mbeturina nga ushqimi dhe 
paketimi nga ushqimi në natyrë dhe/ose në rrugë; 
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4) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina plastike në natyrë 
dhe/ose në rrugë; 

5) lë, hedh dhe/ose lëshon aparate elektrike, bateri dhe 
akumulatorë në natyrë dhe/ose në rrugë;  

6) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurinë kaba (aparate nga 
amvisëria, mobilie dhe të ngjashme) në natyrë dhe/ose në 
rrugë; 

7) lë automjete të shfrytëzuara dhe mbeturina nga ato 
në natyrë dhe/ose në rrugë; 

8) lë, hedh dhe/ose lëshon mbeturina ndërtimore në 
mjedise urbane dhe/ose në kontejnerë; 

9) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina vaji në kontejnerë, 
infrastrukturë komunale, në tokë dhe/ose në rrugë; 

10) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina gome në 
mjedisin urban; 

11) lë, hedh dhe/ose lëshon tjetër lloj të bisht cigareje 
në natyrë dhe/ose në rrugë.  

(3) Gjobë në shumë prej 70 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse: 

1) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina vaji në natyrë 
dhe/ose në rrugë; 

2) lë, hedh dhe/ose lëshon mbeturina ndërtimore në 
natyrë dhe/ose në rrugë; 

3) lë, hedh dhe/ose lëshon hedhurina gome në mjedisin 
urban në natyrë dhe/ose në rrugë; 

(4) Gjoba në shumë prej 100 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet personit fizik për veprimet nga 
paragrafi (1), (2), dhe (3) nga ky ligj përderisa të njëjtat 
janë lënë, hedhur dhe/ose braktisur përgjatë ujërave 
(lumenj, liqene, këneta, moçale dhe të ngjashme). 

(5) Gjobë në shumë prej 150 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse: 

1) mënjanon (djeg dhe/ose gropon) hedhurina në 
mjedisin urbanistik; 

2) mënjanon (djeg) hedhurina në kontejnerë; 
(6) Gjobë në shumë prej 150 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse: 

1) mënjanon (djeg dhe/ose gropon) hedhurina të 
gomave në mjedise urbanistike; 

2) mënjanon (djeg) hedhurina të vajrave në mjedise 
urbanistike; 

3) mënjanon (djeg) hedhurina në mjediset urbanistike; 
(7) Gjobë në shumë prej 200 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, 
nëse:  

1) mënjanon (djeg dhe/ose gropon) hedhurina të 
gomave në natyrë dhe/ose rrugë; 

2) mënjanon (djeg) hedhurina të vajrave në natyrë 
dhe/ose në rrugët; 

3) mënjanon (djeg) hedhurina në natyrë dhe/ose në 
rrugë; 

(8) Për kundërvajtjet nga ky nen inspektorët për mjedis 
jetësor dhe inspektorët e autorizuar për mjedisin jetësor , 
inspektorët komunalë të komunës, të komunës në Qytetin e 
Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, si dhe punëtor i organit 
të administratës shtetërore kompetent për punët nga fusha e 
punëve të brendshme gjoba nga paragrafi (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) dhe (7) të këtij neni mund ta shqiptojnë në vendin e 
ngjarjes me dorëzimin e ftesës për pagimin e gjobës të 
cilën bartësi është i detyruar ta paguajë në afat prej 8 
ditësh.  

(9) Nëse kryerësi për kundërvajtjet nga ky nen e pranon 
veprën me të cilën ngarkohet ose nëse personi i autorizuar 
zyrtar nga paragrafi (8) i këtij neni kundërvajtjen e vërteton 
personalisht ose e vërteton me përdorimin e mjeteve 
teknike dhe aparateve përkatëse, personi zyrtar menjëherë 
do të japë urdhërpagesë. 

(10) Konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes me 
nënshkrimin në pranimin e urdhërpagesës pajtohet të 
paguajë gjobën. 

(11) Kryerësi është i detyruar të paguajë gjobën e 
përcaktuar sipas këtij neni në afat prej tetë ditësh nga 
pranimi i urdhërpagesës në llogarinë e theksuar në 
urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në atë 
afat, do të paguajë vetëm gjysmën e gjobës së shqiptuar. 
Mësimi për këtë të drejtë është pjesë e  e mësimit të së 
drejtës së urdhërpagesës.   

(12) Në procedurën e cila do të mbarojë me dhënien e 
urdhrit nuk paguhen shpenzimet e procedurës nëse gjoba 
është paguar nga kryerësi. 

(13) Nëse gjoba nga paragrafi (8) të këtij neni nuk 
paguhet në afatin e përcaktuar, personat zyrtarë nga 
paragrafi (8) të këtij neni janë të detyruar të paraqesin 
kërkesë për ngritjen veprimit procedurës  për kundërvajtje 
para Komisionit për kundërvajtje. 

(14) Organ kompetent për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje dhe për shqiptimin e kundërvajtjeve nga ky 
nen është Komisioni për kundërvajtje i formuar në pajtim 
me Ligjin për mjedisin jetësor. 

 
Nen142-b 

Sanksione për kundërvajtje për persona zyrtar 
Sanksionet për kundërvajtje për personat zyrtarë të cilët 

janë përgjegjës për realizimin e këtij ligji shqiptohen në 
pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor. 

 
Neni142-v 

Procedura për barazim dhe ndërmjetësim 
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 139, 140 

dhe 141 nga ky ligj, organet nga neni 126 të këtij ligji janë 
të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t’i propozojnë 
procedurë për barazim para se të dorëzojnë kërkesë për 
procedurë për kundërvajtje.  

(2) Për kundërvajtjet nga neni 142 të këtij ligji, 
inspektorët për mjedisin jetësor inspektorët e autorizuar për 
mjedisin jetësor kryerësit të kundërvajtjes mund t’i ofrojnë 
ndërmjetësim dhe arritjen e pajtimit me të cilën kryerësi i 
kundërvajtjes duhet ta paguajë gjobën, detyrimet tjera ose 
t’i mënjanojë pasojat nga kundërvajtja.  

(3) Në rastet në të cilat është arritur pajtueshmëria për 
barazim ose ndërmjetësim, gjoba kryerësit mund t’i 
zvogëlohet më së shumti për një gjysmë të maksimumit të 
gjobës së përcaktuar për kundërvajtjen.   

(4) Procedurat për barazim dhe ndërmjetësim mbahen 
në pajtim me dispozitat nga Ligji për mjedisin jetësor.“ 

 
Neni142-g 

Mbajtja e procedurës për kundërvajtje 
Procedura para komisionit për kundërvajtje mbahet në 

pajtim me dispozitat e Ligjit për mjedisin jetësor.” 
 

Neni 59 
Në nenin 147 fjalët: ,,dhe neni 22 paragrafi (1) alineja 

2, 3 dhe 4’’ zëvendësohen me fjalët: ,,dhe neni 22 paragrafi 
(1) alineja 3,4 dhe 5”.  

 
Neni 60 

Dispozitat më të përafërta për zbatimin e këtij ligji do 
të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. 

 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 61 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në 
,,Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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1408. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Царинската управа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 септември 2007 година. 
 

       Бр. 07-3798/1                               Претседател 
4 септември 2007 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА   
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
Член  1 

Во Законот за Царинската управа (“Службен весник 
на Република Македонија“ број 46/2004 и 81/2005), во 
членот 2 по точката 10 се додава новa точкa 11, која 
гласи: 

“11) Царински прекршоци се прекршоци утврдени 
со овој закон, Царинскиот закон, Законот за царински 
мерки за заштита на права од интелектуална сопстве-
ност и/или други закони со кои одредени прекршоци се 
дадени во надлежност на Царинската управа.“ 

 
Член  2 

Во членот 10 точката 5 се менува и гласи: 
“5) водење на прекршочна постапка, изрекување на 

прекршочна санкција и посебна прекршочна мерка за 
сторен царински прекршок, согласно со закон, како и 
поведување на постапка по кривични дела утврдени со 
закон;“. 

 
Член  3 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 
 

“Член 10-а 
(1) За водење на прекршочна постапка и изрекува-

ње на прекршочна санкција и посебна прекршочна 
мерка за сторен царински прекршок, исклучива над-
лежност има царинскиот прекршочен орган. 

(2) Царински прекршочен орган од ставот (1) на 
овој член е Царинската управа, а постапката пред пре-
кршочниот орган ја води  Комисија  за одлучување по 
прекршок. 

(3) Претседателот и членовите на Комисијата од 
ставот (2) на овој член се царински службеници, дип-
ломирани правници, а претседателот е дипломиран 
правник со положен правосуден испит. 

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член е посебна 
организациона единица на Царинската управа опреде-
лена со актот од членовите 11 и  51 став (2) на овој за-
кон. За претседателот и членовите на оваа Комисија со-
одветно се применуваат одредбите на членот 67 став 
(3) од овој закон. 

(5) Со aктот од ставот (4) на овој член се определу-
ва и начинот на работа и постапката при донесувањето 
на одлуките на Комисијата од ставот (2) на овој член.   

(6) Комисијата од ставот (2) на овој член постапу-
вајќи во прекршочна постапка ги применува и своите 
одлуки ги донесува согласно со Законот за прекршоци-
те и Законот за општата управна постапка.“ 

 
Член 4 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

“Член 28-а 
(1) По откривање на царински прекршок царински-

от службеник е должен да состави записник во кој ги 
забележува битните елементи на дејствието од кое про-
излегува правното обележје на прекршокот, времето, 
местото и начинот на сторувањето, описот на дејствие-
то и лицата затекнати на самото место. Записникот го 
потпишува царинскиот службеник и сторителот. 

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување 
на записникот од ставот (1) на овој член на сторителот 
ќе му врачи покана за плаќање на глоба, а на сторите-
лот кој ќе го признае царинскиот прекршок што му се 
става на товар ќе му издаде платен налог, согласно сo 
закон. Приемот на поканата или платниот налог стори-
телот го констатира со свој потпис.   

(3) Ако сторителот не ја плати глобата од поканата 
и налогот од ставот (2) на овој член во рок од осум де-
на од денот на приемот, царинскиот службеник е дол-
жен веднаш да поднесе барање за поведување на пре-
кршочна постапка до Комисијата утврдена во членот 
10-а на овој закон.  

(4) Царинскиот службеник е должен да го спречи 
секое заминување заради престој во странство на сто-
рител кој нема веднаш да ја плати изречената глоба со 
презентирање на потврда за платена глоба. За оваа цел 
царинскиот службеник може привремено да ги одземе 
патната и возачката исправа, но најдолго 30 дена, за 
што издава потврда пропишана со членот 37 став (5) од 
овој закон.  

(5) Министерот за финансии ја пропишува формата 
и содржината  на записникот од ставот (1) на овој член, 
како и формата и содржината на поканата и платниот 
налог од ставот (2) на овој член.“ 

 
Член 5 

Во член 67 по ставот (3) се додава нов став (4), кој 
гласи: 

"(4) Специфичните работни места од ставот (3) на 
овој член , ги определува Владата на Република Маке-
донија." 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 6 
Во членот 73 став (5) во втората реченица зборови-

те: "во рок од една година од денот на сторување на 
повредата“ се заменуваат со зборовите: “најдоцна до 
истекот на роковите за застареност утврдени во Кри-
вичниот законик, за стореното кривично дело“. 

 
Член 7 

Во насловот  на Главата IX зборот "КАЗНЕНИ" се 
заменува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ".  

 
Член 8 

Во членот 77 став (1) зборовите: "Со парична казна 
од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок” 
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 200 до 
50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на”. 
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Во ставот (2) зборовите: "Со парична казна од 5.000 
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок од ставот (1) на 
овој член и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ 
од 100 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на”. 

Во ставот (3) зборовите: "Со парична казна од 1.000 
до 40.000 денари ќе се казни прекршокот од ставот (1) 
на овој член извршен од” се заменуваат со зборовите: 
“Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) на овој 
член на”. 

 
Член 9 

Во членот 78 став (1) зборовите: "Со парична казна 
од 5.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се 
заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 100 до 
1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 100 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече на поштански службеник 
кој се однесува спротивно на одредбата на членот 34 
од овој закон.” 

 
Член 10 

Овој закон влегувa во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“, освен одредбите од членовите 2, 3 и 4 на овој закон, 
кои ќе се применуваат од 1 септември 2007 година. 

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR DREJTORINË DOGANORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Drejtorinë doganore (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 46/2004 dhe 81/2005), 
në nenin 2 pas pikës 10, shtohet pikë e re 11 si vijon: 

"11) Kundërvajtjet doganore janë kundërvajtje të 
përcaktuara me këtë ligj, Ligjin doganor, Ligjin për masa 
doganore për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia 
intelektuale dhe/ose ligje tjera me të cilët kundërvajtje të 
caktuara i janë dhënë në kompetencë Drejtorisë doganore." 

 
Neni 2 

Në nenin 10 pika 5 ndryshon si vijon: 
"5) mbajtja e procedurës për kundërvajtje, kumtimi i 

sanksionit për kundërvajtje dhe masës së veçantë për 
kundërvajtje për kundërvajtje e bërë doganore, në pajtim 
me ligjin, si dhe ngritjen e procedurës sipas veprave penale 
të përcaktuara me ligj." 

 
Neni 3 

Pas  nenit 10 shtohet neni  i ri 10 (a), si vijon: 
 

“Neni 10 (a) 
(1) Për mbajtjen e procedurës për kundërvajtje dhe 

kumtimin e sanksioneve për kundërvajtje dhe masës së 
veçantë për kundërvajtje për kundërvajtje të bërë doganore, 
kompetencë ekskluzive ka organi doganor për 
kundërvajtje.  

(2) Organ doganor për kundërvajtje nga paragrafi 1 të 
këtij neni është Drejtoria doganore, ndërsa procedurën para 
organit për kundërvajtje e mban Komisioni për 
vendimmarrje sipas kundërvajtjes.  

(3) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit nga paragrafi 2 
të këtij neni janë nëpunës doganorë, juristë të diplomuar, 
ndërsa kryetari është jurist i diplomuar me provimin e 
dhënë të jurisprudencës. 

(4) Komisioni nga paragrafi 2 të këtij neni është njësi 
organizative e veçantë e Drejtorisë doganore e përcaktuar me 
Aktin nga neni 11 dhe neni 51 paragrafi 2 të këtij ligji. Për 
kryetarin dhe anëtarët e këtij Komisioni në mënyrë adekuate 
zbatohen dispozitat nga neni 67 paragrafi 3 të këtij ligji. 

(5) Me Aktin nga paragrafi 4 të këtij neni, përcaktohet 
edhe mënyra e punës dhe procedura gjatë marrjes së 
vendimeve të Komisionit nga paragrafi 2 të këtij neni.   

(6) Komisioni nga paragrafi 2 të këtij neni duke 
vepruar në procedurën për kundërvajtje, i zbaton dhe 
vendimet e veta të marra në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje dhe Ligjin për procedurë të përgjithshme 
administrative." 

 
Neni 4 

Pas  nenit 28 shtohet neni  i ri 28 (a), si vijon: 
 

“Neni 28 (a) 
(1) Pas zbulimit të kundërvajtjes doganore nëpunësi 

doganor është i obliguar të përpilojë procesverbal në të 
cilin i shënon elementet e rëndësishme të veprimit nga e 
cila del karakteri juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe 
mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit 
dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes.   Procesverbalin 
e nënshkruan nëpunësi doganor dhe kryerësi. 

(2) Nëpunësi doganor menjëherë pas përpilimit të 
procesverbalit nga paragrafi 1 të këtij neni kryerësit do t’i 
dorëzohet ftesë për pagimin e gjobës, ndërsa kryerësit i cili 
do ta pranojë kundërvajtjen doganore që i vihet në barrë do 
t’i jepet urdhërpagesë, në pajtim me ligjin. Pranimin e 
ftesës ose të urdhërpagesës kryerësi e konstaton me 
nënshkrimin e vet.   

(3) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën nga ftesa dhe 
urdhërpagesa nga paragrafi 2 të këtij neni në afat prej 8 
ditësh nga dita e pranimit, nëpunësi doganor është i 
obliguar që menjëherë ta parashtrojë kërkesën për ngritjen 
e procedurës për kundërvajtje te Komisioni i përcaktuar në 
nenin 10 (a) të këtij ligji.  

(4) Nëpunësi doganor është i obliguar që t’i pengojë 
secilën shkuarje për shkak të qëndrimit në vend të huaj 
kryerësit cili nuk do ta paguajë menjëherë gjobën e 
kumtuar me prezantimin e vërtetimit për gjobën e paguar. 
Për këtë qëllim nëpunësi doganor përkohësisht mund ta 
marrë dokumentin e udhëtimit dhe lejen e vozitjes, por jo 
më gjatë 30 ditë, për çka jep vërtetim të përcaktuar me 
nenin 37 paragrafi 5 të këtij ligji.  

(5) Ministri i Financave e përcakton formën dhe 
përmbajtjen e procesverbalit nga paragrafi 1 të këtij neni, si 
dhe formën dhe përmbajtjen e ftesës dhe urdhërpagesës 
nga paragrafi 2 të këtij neni." 

 
Neni 5 

Në nenin 67, pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4 si 
vijon: 

"(4) Vendet specifike të punës nga paragrafi 3 të këtij 
neni, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë." 

Paragrafët 4 dhe 5, bëhen paragrafi 5 dhe paragrafi 6. 
 

Neni 6 
Në nenin 73 paragrafi (5) në fjalinë e dytë fjalët: “në afat 

prej një viti nga dita e bërjes së cenimit” zëvendësohen me 
fjalët: “më së voni deri në skadimin e afateve për parashkrim 
të përcaktuara në Kodin penal, për veprën e bërë penale”. 

 
Neni 7 

Në titullin e Kreut IX, fjala “NDËSHKUESE” 
zëvendësohet me fjalën "PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 8 

1) Në nenin 77 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim me para 
prej 100000 deri në 300000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët, “Gjobë në shumë 
prej 200 deri në 50000 euro me kundërvlerë në denarë do 
t’i kumtohet për kundërvajtje”. 
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2) Në paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para prej 5000 
deri 50000 denarë do të dënohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) i këtij neni edhe” zëvendësohen me fjalët: 
“Gjobë në shumë prej 100 deri 1000 euro me kundërvlerë 
në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 
(1) i këtij neni edhe”. 

3) Në paragrafin 3 fjalët: “Me dënim me para prej 1000 
deri 40000 denarë do të dënohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni të kryer nga” zëvendësohen me 
fjalët: “Gjobë në shumë prej 50 deri 500 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi (1) i këtij neni”.  

Neni 9 
1) Në nenin 78 paragrafi 1 fjalët: “Me dënim me para 

prej 5000 deri 50000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë 
prej 100 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i 
kumtohet për kundërvajtje”. 

Paragrafi 2  ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 100 deri 1000 euro me kundërvlerë 

në denarë do t’i kumtohet nëpunësit të postës i cili vepron në 
kundërshtim me dispozitën nga neni 34 të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 
dispozitave nga nenet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, të cilat do të 
zbatohen nga 1 shtatori  2007. 

___________ 
1409. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за царински мерки за заштита на правата 
од интелектуална сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 септември 2007 година. 

 
       Бр. 07-3797/1                               Претседател 
4 септември 2007 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за Царинските мерки за заштита на пра-

вата од интелектуална сопственост ("Службен весник 
на Република Македонија" број 38/2005), по членот 19 
во насловот на Главата 7 зборот "КАЗНЕНИ" се заме-
нува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ". 

 
Член 2 

Членот  20 се менува и гласи: 
"(1) Глоба во износ од 1.000 eвра во денарска про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на правно лице, 
а глоба во износ од 250 eвра во денарска противвред-

ност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако по-
стапува спротивно на членот 9 став (3) од овој закон, 
така што веднаш не ја извести Централната управа на 
Царинската управа за престанокот на неговото право. 

(2) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече за дејствија од ставот (1) на овој 
член и на одговорното лице во правното лице." 

 
Член 3 

Членот  21 се менува и гласи: 
"(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на правно лице, 
а глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако по-
стапува спротивно на членот 12 став (1) од овој закон, 
така што добиените податоци од царинскиот орган во 
смисла на членовите 11 и 13 став (1) од овој закон, ги  
употреби надвор од постапката и целите за утврдување 
на повреда на право од интелектуална сопственост. 

(2) Глоба во износ од 250 eвра во денарска против-
вредност ќе се изрече за дејствијата од ставот (1) на 
овој член и на одговорното лице во правното лице." 

 
Член 4 

Членот  22 се менува и гласи: 
"(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 eвра во денар-

ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице, а глоба во износ од 500 до 1.000 eвра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице, ако постапува спротивно на членот 18 од овој за-
кон, така што внесе, пушти во слободен промет, изне-
се, извезе, повторно извезе, стави во одложувачка по-
стапка или внесе во слободна зона или слободен склад  
стока за која во претходно завршена постапка согласно 
со членот 10 на овој закон е утврдено дека го повреду-
ва правото од интелектуална сопственост. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 eвра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за дејствијата од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правно-
то лице." 

 
Член 5 

По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-
б, кои гласат: 

 
"Член 22-а 

Согласно со Законот за прекршоците водењето на 
прекршочна постапка и изрекување на прекршочна 
санкција за сторен прекршок од членовите 20, 21 и 22 
на овој закон, е во исклучива надлежност на прекршоч-
ниот орган утврден со Законот за Царинската управа. 

 
Член 22-б 

(1) По утврдување на сторен  прекршок од овој за-
кон царинскиот службеник на сторителот на прекршо-
кот ќе му врачи покана за плаќање на глоба или платен 
налог во износ од 200 евра  во денарска противвред-
ност  за правно лице, односно  во износ од  50 евра  во 
денарска противвредност  за физичко лице, кога вред-
носта  на стоките  кои се предмет  на  прекршокот  не 
надминува 500 евра во денарска противвредност.  

(2) Ако  сторителот не ја плати доброволно глобата 
од ставот (1)  на овој член, царинскиот орган  ќе подне-
се  барање  за поведување на прекршочна  постапка  до 
царинскиот прекршочен орган." 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", освен одредбите од членот 5 на овој закон, кои 
ќе отпочнат со примена од 1 септември  2007 година. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MASAT DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË 
DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për masat doganore për mbrojtjen e të 

drejtave të pronësisë intelektuale (''Gazeta zyrtare në 
Republikës së Maqedonisë numër 38/2005''), pas nenit 19, 
në titullin e Kreut 7 fjala ''NDËSHKIMORE'' ndryshohet 
me fjalët: ''PËR KUNDËRVAJTJE''. 

 
Neni 2 

Neni 20 ndryshohet si vijon: 
“(1) Gjobë në shumë prej 1 000 euro me kundërvlerë 

në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit 
juridik, ndërsa gjobë në shumë prej 250 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje e 
personit fizik, nëse vepron në kundërshtim me nenin 9 
paragrafi 3 nga ky ligj, kështu që nuk e informon 
menjëherë Drejtorinë qendrore të Drejtorisë doganore për 
pushimin e të drejtës së tij.   

(2) Gjobë në shumë prej 100 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për veprimet nga paragrafi 1 të 
këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik”. 

 
Neni 3 

Neni 21 ndryshohet si vijon: 
“(1) Gjobë në shumë prej 2 000 euro me kundërvlerë 

në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit 
juridik, kurse gjobë në shumë prej 500 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse vepron në kundërshtim me nenin 12 
paragrafi 1 të këtij ligji, kështu që të dhënat e marra nga 
organi doganor në kuptimin e neneve 11 dhe 13 i paragrafit 
1 të këtij ligji, i përdor jashtë procedurës dhe qëllimeve për 
vërtetimin e cenimit të së  drejtës së pronësisë intelektuale.  

(2) Gjobë në shumë prej 250 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për veprimet nga paragrafi 1 të 
këtij neni edhe personit përgjegjës te personi juridik”. 

 
Neni 4 

Neni 22 ndryshohet si vijon: 
 “(1) Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik, kurse gjobë në shumë prej 500 deri në 1 
000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për 
kundërvajtje personit fizik, nëse vepron në kundërshtim me 
nenin 18 nga ky ligj, kështu që fut, lëshon në qarkullim të 
lirë, nxjerr, eksporton, përsëri eksporton, vë në procedurë 
pezullimi ose fut në zonë të lirë ose depo të lirë mall për të 
cilin në procedurën paraprake të kryer në pajtim me nenin 
10 të këtij ligji, është konfirmuar se e cenon të drejtën e 
pronësisë intelektuale.  

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri më 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për veprimet nga 
paragrafi 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës te personi 
juridik”.  

 
Neni 5 

Pas nenit 22 shtohen dy nene të reja 22-a dhe 22-b, si 
vijojnë: 

“Neni 22-a 
Në pajtim me Ligjin për kundërvajtje, mbajtja e 

procedurës për kundërvajtje dhe shqiptimi i sanksionit për 
kundërvajtjen e kryer nga neni 20,21 dhe 22 të këtij ligj, 
është në kompetencë ekskluzive të organit për kundërvajtje 
të përcaktuar me Ligjin për Drejtorinë doganore.  
 

Neni 22-b 
(1) Pas përcaktimit të kundërvajtjes së bërë nga ky ligj 

nëpunësi doganor kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë 
thirrje për pagesën e gjobës ose urdhërpagese në shumë 

prej 200 euro me kundërvlerë në denarë për person juridik, 
respektivisht në shumë prej 50 euro me kundërvlerë në 
denarë për person fizik, kur vlera e mallrave të cilat janë 
objekt i kundërvajtjes nuk tejkalon 500 euro me 
kundërvlerë në denarë. 

(2) Nëse kryerësi nuk e ka paguar vullnetarisht gjobën 
nga paragrafi i këtij  neni, organi doganor do t’i parashtrojë 
kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje organit 
doganor për kundërvajtje.” 

   
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 
dispozitave nga neni 5 të këtij ligji, të cilat do të fillojnë të 
zbatohen prej 1 shtator 2007.  

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1410. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за безбед-
ност на производите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.33/06 и 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОП-
СКАТА КОМИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКИ И НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРОПИСИ, ТЕХ-

НИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРДИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува постапката за известува-

ње на Европската комисија за донесување на технички 
и нехармонизирани прописи, технички спецификации 
и стандарди. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следното значење:  

1. „производ“ е секој индустриски произведен про-
извод;  

2. „техничка спецификација“ е спецификација што 
се содржи во документ кој ги утврдува потребните ка-
рактеристики на еден производ, како што се нивото на 
квалитет, перформансите, безбедноста или димензиите, 
вклучувајќи ги и барањата што се применуваат на про-
изводот во однос на името под кој производот се про-
дава, терминологијата, симболите, тестирањето и мето-
дите на тестирање, пакувањето, означувањето или ста-
вањето етикети и постапките за оцена на сообразноста; 

3. „други барања“ се барања кои се различни од 
техничката спецификација, а се наметнати на еден про-
извод со цел да се заштитат, особено, потрошувачите 
или животната средина, и кои влијаат на неговиот жи-
вотен циклус откако е пуштен на пазарот, како што се 
условите за користење, за рециклирање, за повторна 
употреба или за фрлање, кога тие услови значително 
влијаат на составот и на природата на производот или 
на неговото рекламирање;  

4. „стандард“ е техничка спецификација одобрена 
од признато тело за стандардизација за повторлива или 
за постојана примена, со која усогласувањето не е за-
должително и која е една од следниве: 

– меѓународен стандард е стандард донесен од ме-
ѓународна организација за стандардизација и ставен на 
располагање на јавноста, 

– eвропски стандард е стандард донесен од Европ-
ско тело за стандардизација и ставен на располагање на 
јавноста, 
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– национален стандард е стандард донесен од наци-
онално тело за стандардизација и ставен на располага-
ње на јавноста;  

5. „програма за стандарди“ е работна програма на 
признато тело за стандардизација која ги наведува 
предметите што се стандардизираат;  

6. „нацрт-стандард“ е документ што го содржи тек-
стот од техничката спецификација што се однесува на 
конкретен предмет, кој е на разгледување за донесува-
ње во согласност со националната постапка за стандар-
ди, како и документ во форма во која е по подготвител-
ната работа и по неговото пуштање во оптек за добива-
ње јавно мислење или критика;  

7. „Европско тело за стандардизација“ е тело за 
стандардизација наведено во Прилогот бр.1;  

8. „национално тело за стандардизација“ е тело за 
стандардизација наведено во Прилогот бр.2;  

9. „технички пропис“ се технички спецификации и 
други барања, вклучувајќи ги и релевантните админи-
стративни прописи, чие почитување е задолжително de 
jure или de facto, во случај на рекламирање или на упо-
треба во некоја земја-членка на Европската унија (во 
натамошниот текст: земја-членка) или во поголемиот 
дел од истата, како што се закони, подзаконски пропи-
си или административни прописи на земјите-членки, 
освен оние што се предвидени со членот 16 на оваа 
уредба, со кои се забранува производство, увоз, рекла-
мирање или употреба на некој производ. 

De facto техничките прописи вклучуваат: 
– закони, подзаконски прописи или административ-

ни прописи на некоја земја-членка што се однесуваат 
или на техничките спецификации или на други барања, 
или на професионалните кодекси или на кодексите на 
примена, кои, од своја страна, се однесуваат на технич-
ките спецификации или на други барања, чие почиту-
вање упатува на претпоставката за усогласеност со об-
врските наметнати со тие закони, подзаконски прописи 
или административни прописи, 

– доброволни договори, каде што државните органи 
се една од договорните страни, кои обезбедуваат, за 
општ интерес, почитување на техничките специфика-
ции или на други барања, исклучувајќи ги специфика-
циите за тендери за јавни набавки, 

– технички спецификации или други барања што се 
поврзани со фискални или со финансиски мерки кои 
влијаат на потрошувачката на производите, поттикну-
вајќи ја усогласеноста со овие технички спецификации, 
или други барања, исклучувајќи ги техничките специ-
фикации или другите барања што се поврзани со наци-
оналниот систем за социјално осигурување; 

10. „нацрт на технички пропис“ е текст од технич-
ката спецификација или од друго барање, вклучувајќи 
ги и административните прописи, формулиран со цел 
да се усвои или да се донесе како технички пропис, до-
дека текстот е во фаза на изготвување во која сè уште 
можат да бидат направени значителни изменувања и 
дополнувања. 

Прилозите бр. 1 и 2 од став 1 точки 7 и 8 на овој 
член се составен дел на оваа уредба. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОПСКА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 
И НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРОПИСИ, ТЕХНИЧКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРДИ 
 

1. Известување за донесување на технички и нехар-
монизирани прописи 

 
Член 3 

Државните органи кои подготвуваат технички про-
писи имаат обврска за тие прописи да ја известат 
Европската комисија преку контактната точка-Мини-
стерството за економија.  

Известувањето од став 1 на овој член, треба особе-
но да содржи: 

1. податоци за државниот орган донесител на тех-
ничкиот пропис, 

2. податоци за лицето определено да контактира со 
Министерството за економија, 

3. правна основа за подготвување на техничкиот 
пропис, 

4. податоци за производите опфатени со технички-
от пропис кој се подготвува, 

5. цели и причини за подготвување на техничкиот 
пропис, 

6. податоци за меѓународните прописи или доку-
менти на кои техничкиот пропис се темели или кои се 
применуваат на истите производи и 

7. причини за секое отстапување од меѓународните 
прописи или документи. 

Известувањето од став 2 на овој член, државните 
органи треба да го достават до Министерството за еко-
номија во писмена форма заедно со техничкиот пропис 
кој го подготвуваат. 

Известувањето од став 2 на овој член, нема довер-
лив карактер, освен во случај кога тоа изрично го бара 
надлежниот државен орган за што дава образложение 
согласно прописите за класифицирани информации. 

 
Член 4 

Министерството за економија е должно да одлучи 
за потребата од проследување на добиеното известува-
ње до Европската комисија. При одлучувањето Мини-
стерството за економија ќе се придржува кон постапка-
та утврдена со одредбите на оваа уредба и оценката и 
образложението на надлежниот државен орган по ова 
прашање.  

Известувањето за кое се произнело позитивно, Ми-
нистерството за економија е должно веднаш да го до-
стави до Европската комисија преку дипломатски пат. 

За спроведеното известување од став 2 на овој член, 
Министерството за економија е должно да го информи-
ра и надлежниот државен орган. 

 
Член 5 

Одредбите на член 3 од оваа уредба не се примену-
ваат, ако со нацртот на техничкиот пропис се транспо-
нира целиот текст од еден меѓународен или Европски 
стандард. 

Во случајот од став 1 на овој член доволна е само 
информација што упатува на релевантниот стандард. 

 
Член 6 

Покрај известувањето од член 3 на оваа уредба, ка-
де што е соодветно и доколку не е веќе испратено со 
тоа известување, државните органи истовремено ги до-
ставуваат и текстовите од основните закони или од 
подзаконските прописи на кои главно и директно се 
однесува техничкиот пропис, ако е потребна консулта-
ција на тие текстови за да се проценат последиците од 
нацртот на техничкиот пропис. 

 
Член 7 

Државните органи повторно го доставуваат нацртот 
на техничкиот пропис до Европската комисија соглас-
но постапката утврдена во членот 3 на оваа уредба, ако 
се прават измени на нацртот што резултираат со значи-
телно менување на неговата содржина, ако се скратува 
првично предвидениот рок за негово спроведување, 
ако се додаваат спецификации или барања или ако се 
прави нацртот повеќе рестриктивен. 

 
Член 8 

Ако со нацртот на техничкиот пропис се предвиду-
ва ограничување на рекламирањето или употребата на 
некое хемиско соединение, на подготовката или на 
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производот врз основа на заштитата на здравјето на лу-
ѓето или на потрошувачите или на животната средина, 
од страна на надлежниот државен орган се доставува 
до Европската комисија преглед или референции за си-
те релевантни податоци познати во врска со соедине-
нието, со подготовката или со производот, како и за за-
мените што се на располагање, кога таа информација е 
достапна. 

Покрај информацииите од став 1 на овој член, од 
страна на надлежниот државен орган до Европската ко-
мисија се доставува и образложение за предвидените 
ефекти од нацртот на техничкиот пропис врз здравјето 
на луѓето и на заштитата на потрошувачите и на жи-
вотната средина, заедно со анализа на ризикот кој се 
смета за соодветен во согласност со прописите и со оп-
штите принципи за процена на ризикот од постојни и 
нови хемиски соединенија. 
 

Член 9 
Ако Европската комисија и земјите-членки доста-

ват забелешки на нацртот на техничкиот пропис, над-
лежниот државен орган е должен да ги зема во предвид 
тие забелешки доколку се прифатливи во понатамош-
ното подготвување на техничкиот пропис.   

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот др-
жавен орган е должен преку контактната точка-Мини-
стерството за економија веднаш до Европската комиси-
ја да го достави конечниот текст на техничкиот пропис. 

 
Член 10 

Кога нацртот на техничкиот пропис е предмет на 
известување до Европската комисија во подготвителна-
та фаза врз основа на друг акт на Европската унија, то-
гаш надлежниот државен орган може да достави изве-
стување во смисла на член 3 од оваа уредба врз основа 
на тој акт, под услов задолжително да наведе дека тоа 
известување претставува и известување за целите на 
Директивата 98/34/EC. 

 
Член 11 

Државните органи се должни да го одложат донесу-
вањето на нацртот на техничкиот пропис за три месеци 
од денот на приемот на известувањето наведено во член 
3 на оваа уредба од страна на Европската комисија. 

 
Член 12 

Ако Европската комисија или некоја земја-членка 
поднесе, во периодот од три месеци од денот на прие-
мот на известувањето наведено во член 3 на оваа уред-
ба од страна на Европската комисија, детално мислење 
во смисла дека предвидената мерка може да создаде 
пречки во слободното движење на производите во рам-
ките на внатрешниот пазар, надлежниот државен орган 
е должен да го одложи: 

– на четири месеци донесувањето на нацртот на тех-
ничкиот пропис во форма на доброволен договор во 
смисла на член 2 став 1 точка 9 алинеја 2 од оваа уредба, 

– на шест месеци донесувањето на кој било друг на-
црт на технички пропис, без да е во спротивност со 
член 13 на оваа уредба. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот др-
жавен орган е должен преку контактната точка-Мини-
стерството за економија да поднесе извештај до Европ-
ската комисија за дејствијата што предлага да ги прев-
земе врз основа на добиените детални мислења. 

 
Член 13 

Државните органи се должни да го одложат донесу-
вањето на техничкиот пропис за 12 месеци од денот на 
приемот на известувањето наведено во член 3 на оваа 
уредба од страна на Европската комисија, ако во пери-
одот од три месеци од тој ден,  Европската комисија ги 
објави: 

- своите намери да предложи или да донесе дире-
ктива, регулатива или одлука во истата област во сог-
ласност со членот 189 од Договорот за основање на 
Европската заедница, или 

- своите наводи дека нацртот на техничкиот пропис 
се однесува на материја која е опфатена со предлогот 
на директива, регулатива или одлука доставена до Со-
ветот на Европската унија во согласност со членот 189 
од Договорот за оснoвање на Европската заедница.    

Ако Советот на Европската унија донесе заеднички 
став за време на периодот на мирување од став 1 на 
овој член, тој период се продолжува за 18 месеци и врз 
истиот се применуваат одредбите од член 14 на оваа 
уредба. 

 
Член 14 

Обврските наведени во член 13 од оваа уредба пре-
стануваат кога: 

– Европската комисија ќе ја извести Република Ма-
кедонија дека веќе нема намера да предложи или да до-
несе обврзувачки акт на Европската заедница од член 
13 став 1 алинеја 1 на оваа уредба, 

– Европската комисија ќе ја извести Република Ма-
кедонија за повлекувањето на нејзиниот нацрт или 
предлог, 

– Европската комисија или Советот на Европската 
унија ќе донесе обврзувачки акт на Европската заедница. 

 
Член 15 

Одредбите на членовите 11, 12 и 13 од оваа уредба 
не се применуваат во случај кога поради итни причини 
предизвикани од сериозни и непредвидливи околности 
поврзани со заштитата на здравјето на луѓето или на 
јавната безбедност, заштитата на животните или на 
растенијата, надлежниот државен орган е должен да 
подготви техничките прописи во многу краток времен-
ски период за да ги донесе и да ги спроведе веднаш, 
без можност за какви било консултации.  

Во известувањето наведено во член 3 на оваа уред-
ба, надлежниот државен орган ја образложува итноста 
на преземените мерки од став 1 на овој член.  

 
Член 16 

Одредбите на членовите од 3 до 15 на оваа уредба 
не се применуваат на закони, подзаконски прописи или 
административни прописи или на доброволните дого-
вори со кои државните органи: 

– се усогласуваат со обрзувачките акти на Европ-
ската заедница, кои резултираат со донесување на тех-
нички спецификации, 

– ги исполнуваат обврските што произлегуваат од 
меѓународните договори, кои резултираат со донесува-
ње на заеднички технички спецификации во Европска-
та заедница, 

– ги користат заштитните клаузули предвидени во 
обврзувачките акти на Европската заедница, 

– го применуваат членот 6 од Директивата 2001/95/ 
EC, 

– се ограничуваат себеси на спроведување на некоја 
пресуда од Судот на правдата на Европската заедница, 

– се ограничуваат себеси на изменување и дополну-
вање на некој технички пропис во смисла на член 2 
став 1 точка 9 од оваа уредба, во согласност со барање-
то на Европската комисија, поради отстранување одре-
дена пречка во трговијата. 

Одредбите на членовите од 11 до 15 на оваа уредба 
не се применуваат на закони, подзаконски прописи или 
административни прописи со кои државните органи за-
брануваат производство, ако со тоа не го попречуваат 
слободното движење на производите. 

Одредбите на членовите 13 и 14 од оваа уредба не 
се применуваат на доброволните договори наведени во 
член 2 став 1 точка 9 алинеја 2 од оваа уредба. 
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Одредбите на членовите од 11 до 15 на оваа уредба 
не се применуваат на техничките спецификации или на 
другите барања наведени во член 2 став 1 точка 9 али-
неја 3 од оваа уредба. 

 
Член 17 

Техничките прописи кои ја поминале постапката за 
известување утврдена со одредбите на оваа уредба, за-
должително содржат образложение во кое се дава об-
јаснување дека техничкиот пропис е донесен согласно 
Директивата 98/34/EC и истото се објавува во прилог 
на техничкиот пропис во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Член 18 

Одредбите на членовите од 3 до 17 на оваа уредба 
соодветно се применуваат и за известување на Европ-
ската комисија за донесување на нехармонизираните 
прописи.  

 
2. Известување за донесување на технички  

спецификации и стандарди 
 

Член 19 
Европската комисија и телата за стандардизација 

наведени во Прилозите бр. 1 и 2 од оваа уредба (во на-
тамошниот текст: тела за стандардизација), од страна 
на Институтот за стандардизација се известуваат за но-
вите предмети вклучени во неговата програма за стан-
дарди, кои се однесуваат на подготвување или на изме-
нување на еден национален стандард, освен ако со нив 
не се врши идентична или еквивалентна транспозиција 
на меѓународен или на Европски стандард. 

Известувањето од став 1 на овој член треба особено 
да покажува дали со конкретниот стандард: 

– се пренесува меѓународен стандард без да биде 
еквивалентен, 

– тоа ќе биде нов национален стандард, или 
– се изменува еден национален стандард. 

 
Член 20 

На барање од Европската комисија и од телата за 
стандардизација, Институтот за стандардизација е дол-
жен да ги испраќа сите нацрт стандарди до нив, како и 
да ги информира за превземените активности врз осно-
ва на нивните дадени забелешки во врска со нацрт 
стандардите. 

 
Член 21 

На барање од телата за стандардизација наведени 
во Прилогот бр. 2 од оваа уредба, Институтот за стан-
дардизација е должен да овозможи нивно пасивно или 
активно вклучување преку испраќање на набљудувачи 
во реализацијата на неговите планирани активности со 
програмата за стандарди. 

 
Член 22 

Институтот за стандардизација е должен да овозмо-
жи дискусија за неговите предмети на стандардизација 
утврдени во програмата за стандарди на Европско ниво 
во согласност со правилата утврдени од страна на 
Европските тела за стандардизација. 

 
Член 23 

Институтот за стандардизација е должен подготву-
вањето и донесувањето на македонските стандарди да 
го врши согласно постапката за известување утврдена 
во член 19 од оваа уредба. 

 
Член 24 

За време на подготвувањето на Европски стандард 
или по неговото одобрување од страна на Европските 
тела за стандардизација, Институтот за стандардизаци-

ја е должен да не презема никакви активности со кои 
може да се наруши процесот на хармонизација со тој 
Европски стандард, а особено во таа област да не под-
готвува и донесува нов или изменет македонски стан-
дард кој целосно не е во согласност со постојниот Ев-
ропски стандард. 

По исклучок од став 1 на овој член, на барање на 
надлежните државни органи во случај на специфични 
производи, Институтот за стандардизација може да 
подготвува технички спецификации или стандарди со 
цел за донесување на технички прописи за тие специ-
фични производи. 

 За техничките прописи од став 2 на овој член се из-
вестува Европската комисија согласно постапката ут-
врдена во членовите од 3 до 17 на оваа уредба. 

 
Член 25 

Одредбите на членовите од 19 до 24 на оваа уредба 
соодветно се применуваат и за известување на Европ-
ската комисија за донесување на техничките специфи-
кации.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од де-
нот на пристапување на Република Македонија во 
Европската унија, освен за производите за кој е склу-
чен соодветен протокол за оцена на сообразноста со кој 
се воспоставува слободно движење на производите ме-
ѓу Република Македонија и Европската унија, со денот 
на влегувањето во сила на соодветниот протокол. 

 
Член 27 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
    Бр. 19-5340/1                Претседател на Владата  

4 септември 2007 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
    
 

Прилог бр. 1 
 
ЕВРОПСКИ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

 
1. CEN 
European Committee for Standardisation 

 
2. Cenelec 
European Committee for Electrotechnical Standardisation 

 
3. ETSI 
European Telecommunications Standards Institute 

  
 

Прилог бр. 2 
 
 
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

1. БЕЛГИЈА 
 
IBN/BIN 
Institut belge de normalisation 
Belgisch Instituut voor Normalisatie 

 
CEB/BEC 
Comité électrotechnique belge 
Belgisch Elektrotechnisch Comité 
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2. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
 

ČSNI 
Český normalizačni institut 
 
 
3. ДАНСКА 

 
DS 
Dansk Standard 

 
NTA 
Telestyrelsen, National Telecom Agency 

 
 

4. ГЕРМАНИЈА 
 

DIN 
Deutsches Institut fűr Normung e.V. 

 
DKE 
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und 
VDE 

 
 

5. ЕСТОНИЈА 
 

EVS 
Eesti Standardikeskus Sideamet 

 
 

6. ГРЦИЈА 
 

ELOT 
Hellenic Organization for Standardization  

 
 

7. ШПАНИЈА 
 

AENOR 
Asociación Espańola de Normalización y Certificación 

 
 

8. ФРАНЦИЈА 
 

AFNOR 
Association française de normalization 

 
UTE 
Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation 
aupres de l'AFNOR 

 
 

9. ИРСКА 
 
NSAI 
National Standards Authority of Ireland 

 
ETCI 
Electrotechnical Council of Ireland 

 
 

10. ИТАЛИЈА 
UNI   
Ente nazionale italiano di unificazione 

 
CEI  
Comitato elettrotecnico italiano 
 
 
11. КИПАР 
КОПП 
The Cyprus Organisation for Quality Promotion 

12. ЛАТВИЈА 
LVS 
Latvijas Standarts 

 
 

13. ЛИТВАНИЈА 
LST 
Lietuvos standartizacijos departamentas 

 
 

14. ЛУКСЕМБУРГ 
 
ITM 
Inspection du travail et des mines 

 
SEE 
Service de l'énergie de l'État 

 
 

15. УНГАРИЈА 
MSZT 
Magyar Szabványügyi Testület 
 
 
16. МАЛТА 
MSA 
Malta Standards Authority 

 
 

17. ХОЛАНДИЈА 
 

NNI 
Nederlands Normalisatie Instituut 

 
NEC 
Nederlands Elektrotechnisch Comité 

 
 

18. АВСТРИЈА 
 

ÖN 
Österreichisches Normungsinstitut 

 
ÖVE 
Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

 
 

19. ПОЛСКА 
PKN 
Polski Komitet Normalizacyjny 

 
 

20. ПОРТУГАЛИЈА 
IPQ 
Instituto Portuguęs da Qualidade 

 
 

21. СЛОВЕНИЈА 
SIST 
Slovenski inštitut za standardizacijo 
 
 
22. СЛОВАЧКА 
SŪTN 
Slovenský  ústav technickej normalizácie 

 
 

23. ФИНСКА 
SFS 
Suomen Standarddisoimisliitto SFS ry 
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf 
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THK/TFC 
Telehallintokeskus 
Teleförvaltningscentralen 

 
SESKO 
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry 
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 
 
 
24. ШВЕДСКА 
SIS 
Standardiseringen i Sverige  

 
SEK 
Svenska elektriska kommissionen 
ITS 
Informationstekniska standardiseringen 
 
 
25. ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО 
BSI 
British Standards Institution 
BEC 
British Electrotechnical Committee 

___________ 
1411. 

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија” број 68/05 и 127/06). Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  18.07.2007 
година, донесе                                                            
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ 
НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИ ЗА МЕЃУНА-

РОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува постапката, критериу-

мите и начинот на распределба на дозволи за меѓунаро-
ден превоз на стоки. 

 
Член 2 

Аплицирањето, обработката на податоците, како и 
целокупниот процес на распределба и контрола на доз-
волите за превоз ќе се врши преку електронскиот си-
стем достапен на интернет страницата на Министерс-
твото за транспорт и врски (во натамошниот текст: еле-
ктронски систем).  

 
Член 3 

(1) Распределбата согласно член 2 од оваа уредба 
опфаќа распределба на транспортни дозволи што Ми-
нистерството за транспорт и врски секоја година врз 
основа на билатерални спогодби за меѓународен превоз 
на патници и стоки  во патниот сообраќај ги разменува 
со надлежен орган на земјите со кои е предвидено  пре-
возот на стоки да се врши врз основа на дозволи (во на-
тамошниот текст: поединечни транспортни дозволи) и 
на мултилатералните транспортни дозволи од квотата  
на Европската Конференција  на министрите за транс-
порт (во натамошниот текст: ЦЕМТ дозвола). 

(2) Видот на транспортните дозволи кои Мини-
стерството за транспорт и врски ги разменува секоја 
година по принципот на реципроцитет со одделни зем-
ји, се одредува според видот на превозот кој може да 
биде извршен и истите можат да бидат билатерални, 
транзитни и за и од трети земји. Овие дозволи важат  
од 01-ви јануари  до 31-ви декември во тековната годи-
на односно до 31-ви јануари наредната година доколку 
со одделни земји има таков договор. 

(3) ЦЕМТ дозвола е мултилатерална дозвола за ме-
ѓународен превоз на стока издадена од Секретаријатот 
на Европската конференција на министри за транспорт 
(во натамошниот текст: ЦЕМТ), врз основа на која мо-
жат да се извршат неограничен број на возења меѓу  
земјите членки на  ЦЕМТ или во транзит преку нивна-
та територија. 

(4) Одредени ЦЕМТ дозволи можат да имаат тери-
торијално ограничувања за оделни држави и тоа за: Ре-
публика Австрија, Република Италија и Република Гр-
ција. Овие дозволи имаат црвен печат со прецртана оз-
нака на земјата во која не можат да се користат. 

(5) Со ЦЕМТ дозвола не може да се врши каботажа.  
 

Член 4 
(1) ЦЕМТ дозволите според рокот на важење можат 

да бидат месечни и годишни.  
(2) Месечните дозволи се со рок на важење од 30 дена, 

со жолта боја и печат со натпис: “месечна дозвола”. 
(3) Годишните дозволи важат една календарска го-

дина и се со зелена боја.     
(4) ЦЕМТ дозволите според категоријата на товар-

ните возила, во согласност со меѓународните стандар-
ди, можат  да бидат за:  

-  ЕУРО 3 “безбедно”  возило  
-  ЕУРО 4 “безбедно”  возило 
-  ЕУРО 5 “безбедно”  возило 
(5) Отисокот на зелениот печат се става на левиот 

агол на предната страна на ЦЕМТ дозволата. 
 

Член 5 
(1) Автоматизираната распределба на дозволите од 

член 3 од оваа уредба, која се врши преку електронски-
от систем ја следи и контролира Комисија за распре-
делба на меѓународни дозволи за превоз на стоки (во 
натамошниот текст: Комисија), формирана од министе-
рот за транспорт и врски. 

(2)  Комисијата од став 1 на овој член е составена 
од пет члена, од кои три од Министерството за транс-
порт и врски и два члена од разни облици на здружува-
ња на превозниците кои имаат повеќе од 100 члена.  

 
2. ПОСТАПКА  ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИ 

 
Член 6 

(1) За распределба на дозволите од член 3 на оваа 
уредба, се утврдува годишен контингент на поединеч-
ни транспортни дозволи и годишен контингент на 
ЦЕМТ дозволи. 

(2) Годишниот контингент на поединечните транс-
портни дозволи го сочинуваат одделните видови на 
дозволи разменети со одделни држави. Во годишниот 
контингент на поединечни транспортни дозволи не 
влегуваат дозволите добиени за користење на комби-
ниран превоз (бонусни дозволи за користење на воз во 
транзит). 

(3) Годишниот контингент на ЦЕМТ дозволи го со-
чинуваат месечните и годишните ЦЕМТ дозволите по 
одреден вид. 

(4) Годишниот контингент на ЦЕМТ дозволи се 
утврдува врз основа на товарните моторни возила по 
категории кои се во сопственост на превозниците. 

 
Член 7 

(1) ЦЕМТ ја одредува базната квота на ЦЕМТ доз-
волите што ја дава на располагање на земјите членки, 
која ја сочинуваат дозволи кои важат за товарни возила 
кои се категоризираат во категорија “возило”. 

(2) Базната квота на ЦЕМТ дозволите претставува 
основа за пресметување на годишниот контингент на 
дозволи, така што една дозвола од базната квота се заме-
нува со одреден број на соодветни дозволи за повисока 
категорија возила: “зелено” возило; “зелено и безбедно” 
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возило; “ЕУРО 3 безбедно” возило;, “ЕУРО 4 “безбед-
но” возило и ЕУРО 5 “безбедно” возило во сооднос 1: 2: 
4: 6 и соодветен бонус во сооднос 10%: 20%: 40%, како 
и одредување на определен број на годишни дозволи на 
кои ќе се примени правилото:  една годишна дозвола да 
се замени со 12 месечни ЦЕМТ дозволи.  

 
Член 8 

(1) Распределбата на поединечните транспортни 
дозволи за специјален превоз (вонреден), превоз за 
сопствени потреби и превоз со возила чија максимална 
дозволена маса заедно со приколката не преминува 6 
тона или чија дозволена носивост не надминува 3,5 то-
на не може да биде повеќе од 3% од вкупниот контин-
гент поединечни транспортни дозволи. 

(2) Одреден број од месечните ЦЕМТ дозволи од 
контингентот на ЦЕМТ дозволи, ќе се распределуваат 
за покривање на потребите за превоз на сезонска стока 
во свежа состојба, смрзната состојба, како и за ново ку-
пени возила од категоријата ЕУРО 4 и 5 “безбедни” во-
зила, но не повеќе од 40 годишни ЦЕМТ дозволи 
трансформирани во месечни дозволи.  

 
Член 9 

(1) Поединечните транспортни дозволи и месечните 
ЦЕМТ дозволи од член 8 на оваа уредба му се доделу-
ваат на превозникот врз основа на поднесено барање 
по електронски пат. 

(2) Барањето од став 1 на овој член задолжително со-
држи податоци за: бројот на лиценцата, видот на прево-
зот за кој се бара дозволата, видот на стоката, број на по-
требни дозволи, датум и место на утовар и извозно цари-
нење; а за превозот за сопствени потреби број на извозна 
фактура или договор и датум на поаѓање. 

(3) Кон барањето од став1 од овој член се приложу-
ва документацијата за подмирени јавни давачки во вр-
ска со вршење на дејноста. 

(4) Министерството за транспорт и врски, преку 
надлежните органи во постапката на одобрување на 
дозволата врши проверка на податоците од став 2 на 
овој член  и го одобрува или одбива барањето. 

 
Член 10 

(1) Годишниот контингент на поединечните транс-
портни дозволи и годишниот контингент на ЦЕМТ 
дозволите, по издвојувањето на бројот на дозволи сог-
ласно член 8 на оваа уредба се делат на два дела: фи-
ксен  и  променлив.  

(2) Фиксниот дел на годишниот контингент на пое-
динечни транспортни дозволи се одредува врз основа 
на вкупниот број на дозволи кои превозниците правил-
но ги искористиле во претходната година, а во кој не се 
вбројуваат дозволите добиени за користење комбини-
ран превоз и дозволи од член 8 став 1 на оваа уредба. 

(3) Фиксниот дел на годишниот контингент на 
ЦЕМТ дозволи го сочинуваат бројот на дозволи од 
ранг листата за ефикасно користење на ЦЕМТ дозволи 
во тековната година, која се утврдува според условите 
на ЦЕМТ. 

(4) Променливиот дел на годишниот контингент на 
поединечни транспортни дозволи го сочинуваат дозволи 
добиени со зголемување на контингентот: со размена на 
новоутврдени квоти, неискористени дозволи  од превоз-
ници,неправилно користени дозволи,нераспоредени доз-
воли од член 8 став 1 од оваа уредба и дозволи  добиени 
со намалување на фиксниот дел по основ на намалување 
на бодови за квалитет на возниот парк при контрола  на 
планот за распределба на дозволи за превоз. 

(5) Променливиот дел на годишниот контингент на 
ЦЕМТ дозволи го сочинуваат преостанатиот број на 
ЦЕМТ дозволи од ранг листата за ефикасно користење 
на ЦЕМТ дозволи и неискористените дозволи од член 
8 став 2 од оваа уредба.                                                                                         

3. ГОДИШЕН  ПЛАН  ЗА  РАСПРЕДЕЛБА   
НА  ДОЗВОЛИ 

 
Член 11 

Распределбата на годишниот контингент на дозво-
лите од член 3 на оваа уредба се врши врз основа на го-
дишен план за распределба на дозволи (во натамошни-
от текст: План за распределба).  

 
Член 12 

Планот за распределба се утврдува врз основа на 
критериумите пропишани во член 18 од оваа уредба и 
се состои од општ и посебен дел.  

 
Член 13 

(1) Општиот дел на Планот за распределба ги содр-
жи следните податоци:  

1. Број на поединечни транспортни  дозволи по кво-
ти со назнака кој вид од нив  се критични дозволи, 

2. Месечни ЦЕМТ дозволи по видови од член 8 
став 2 од оваа уредба и 

3. Број на годишни ЦЕМТ дозволи по видови. 
(4) Општиот дел на Планот за распределба се обја-

вува во “Службен весник на Република Македонија” и 
на интернет страницата на Министерството за транс-
порт и врски, најдоцна до 25-ти септември во тековна-
та година.  

 
Член 14 

(1) Посебниот дел на Планот за распределба се 
утврдува според податоците од Поединечниот план, 
Ранг листата за ефикасно користење на ЦЕМТ дозволи 
и Ранг листата на превозници.  

(2) Поединечниот План за распределба претставува 
план за распределба на поединечните транспортни доз-
воли, одделно за секој транспортер и се состои од фи-
ксен и променлив дел.  

 
Член 15 

(1) Превозникот секоја година од 1-ви до 15-ти 
октомври во тековната година до Министерството за 
транспорт и врски,преку електронскиот систем подне-
сува барање за утврдување на План за распределба за 
наредната година.  

(2) Барањето за утврдување на План за распределба 
содржи податоци за:  

1. Возачи во редовен работен однос (име, презиме, 
матичен број); 

2. Возила во сопственост, купени на лизинг и земе-
ни под закуп со број на регистарски таблици, број на 
шасија и ЕКО карактеристики;  

3. Вид и број  на  потребни дозволи за превоз во го-
дината за која се изготвува план ; 

4. Добиени ЦЕМТ дозволи во тековната година; 
5. Вкупна добивка за предходната година и 
6. Вкупен приход за предходната година.  
(3)  Ако превозникот во рок од став 1 на овој член 

не поднесе барање за утврдување на  План за распре-
делба, односно барањето го достави по истекот  на ро-
кот, на истиот не му се утврдува  План за распределба 
односно барањето се отфрла како не благовремено. 

(4) Во случаите од став 3 од овој член превозникот 
може да поднесе барање за утврдување на План за рас-
пределба при контрола или при утврдување на  План за 
распределба за наредната година.                                          

 
Член 16 

(1) Поединечниот план од член 14 став 2 на оваа 
уредба содржи податоци за:  

1. Број  на возачи во редовен работен однос, број  
на бодови за квалитет на возниот парк и број на возила 
по категории пропишани со оваа уредба ; 
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2. Број на правилно искористени дозволи за превоз 
по квоти за претходната  година  и 

3. Број  на дозволи кои му припаѓаат  во фиксен и 
променлив дел и вкупен број дозволи од контингентот. 

(2) Поединечниот план, Ранг листата за ефикасно 
користење на ЦЕМТ дозволите и Ранг листата на пре-
возници се јавни и најдоцна до 31-ви октомври во те-
ковната година се објавуваат на интернет страницата 
на Министерството за транспорт и врски. 

(3) Превозникот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на Поединечниот план по електронски 
пат може да даде забелешки на податоците од став 1 
точка 1 и 2 од овој член, како и на Ранг листата за ефи-
касно користење на ЦЕМТ дозволите и Ранг листата на 
превозници. 

(4) По истекот на рокот од став 3 на овој член Ми-
нистерството за транспорт и врски ги разгледува забе-
лешките и најдоцна до 10-ти декември во тековната го-
дина го утврдува Планот за распределба и на секој пре-
возник му доставува поединечен вкупен план за рас-
пределба на дозволи.  

 
Член 17 

(1) Превозникот го известува Министерството за 
транспорт и врски за сите промени на податоците про-
пишани за утврдување на Планот за распределба, од-
носно за негова контрола, во рок од десет дена од на-
станатата промена. 

(2) Ако се утврди дека превозникот намерно напи-
шал неточни податоци при поднесување на барањето 
за утврдување, односно контрола на Планот за распре-
делба, при известувањето за промената на податоци, 
како и при враќање на дозволите, истиот нема право да 
учествува во постапката за утврдување на План за рас-
пределба за таа година. 

(3) Точноста на податоците се проверува врз основа 
на евиденцијата што се води во Министерството за 
транспорт и врски и други надлежни органи за соодве-
тен вид на податок, кој е пропишан како критериум за 
утврдување на План за  распределба. 

(4) Доколку врз основа на евиденцијата  од став 3 
на овој член неможе да се утврди точноста на подато-
ците се известува  превозникот  најдоцна во рок од пет 
дена од денот на доставување на известувањето да до-
стави оригинален документ.  

(5) Во случај да се врати известувањето истото се 
истакнува на огласна табла на Министерството за 
транспорт  и врски со што по истекот на пет дена од ог-
ласувањето се смета дека доставата е извршена.                                               
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИ 

 
Член 18 

Распределбата на дозволи за превоз на стоки се вр-
ши автоматизирано по електронски систем, врз основа 
на следните критериуми:  

1. Број на товарни моторни возила регистрирани за 
вршење на меѓународен превоз на стоки за кои има из-
вод од лиценца; 

2. Број и квалитет на возниот парк: за поединечните 
транспортни дозволи од Е0-Е5, а за ЦЕМТ дозволите 
од Е3-Е5; 

3. Број на возачи во редовен работен однос, кои по-
седуваат соодветен сертификат; 

4. Број на правилно искористени поединечни транс-
портни дозволи, односно ефикасно користени ЦЕМТ 
дозволи; 

5. Висина на добивка од работењето (биланс на ус-
пех од претходна година);  

6. Висина на вкупен приход (биланс на успех од 
претходна година)  

7. Минимум една година вршење основна дејност 
меѓународен јавен превоз. 

Член 19 
Критериумот од член 18 точка 1 на оваа уредба ќе 

се применува како вкупен број на возила кои учеству-
ваат во распределбата на сите дозволи за превоз врз ос-
нова на евиденцијата која се води во Министерството 
за транспорт и врски.  

 
Член 20 

(1) Критериумот од член 18 точка 2 од оваа уредба 
се применува така што за секое влечно возило од воз-
ниот парк се одредуваат бодови и тоа за :  

1. Еуро 5 возило (Е5) - 15 бода, 
2. Еуро 4 возило (Е4) - 10 бода, 
3. Еуро 3 возило (Е3) -   6 бода, 
4. Еуро 2 возило (Е2) -   3 бода, 
5. Еуро 1 возило (Е1) -   2 бода и 
6. Возило чија година на производство не е постара 

од 20 години   (Е0) - 1 бод.  
(2) Доколку со влечното возило Е3, Е4 и Е5 превоз-

никот има и приклучно возило се додаваат уште 5 бода 
по возило.         

(3) Критериумот, квалитет на возниот парк за доби-
вање на ЦЕМТ дозволи се применува така што на пре-
возникот му се утврдува бројот на влечни и приклучни 
возила врз основа на важечки сертификати во соглас-
ност со член 69 став 2 од Законот за превоз во патниот 
сообраќај. Сертификати не се потребни за првата годи-
на од експлоатација на товарното возило.                                                   

 
Член 21 

Критериумот од член 18 точка 3 од оваа уредба се 
применува така што секој возач вработен во редовен 
работен однос се бодира со два бода, при што бодовите 
се доделуваат најмногу за два возача по товарно мотор-
но возило. 

 
Член 22 

(1)  Критериумот од член 18 точка 4 од оваа уредба 
се применува со утврдување на број на правилно иско-
ристени поединечни транспортни дозволи, односно  
ефикасно користени ЦЕМТ дозволи. 

(2) Правилно искористена поединечна транспортна 
дозвола е дозвола во која: се внесени точни податоци, 
не се бришени или менувани податоците, користена е 
во согласност со намената , не е отстапена на друг пре-
возник и е вратена во рок од 60 дена од превземањето.  

 
Член 23 

(1) Ранг листа за ефикасно користење на ЦЕМТ 
дозволи се формира според извршени превози (со то-
вар) за период од 1-ви јануари до 30-ти септември во 
тековната година: 

- Од  15 до 31 извршени превози - 1 бод /дозвола; 
- Од  32 до 48 извршени превози - 2 бода/дозвола; 
- Од  49 до 65 извршени превози - 3 бода/дозвола и 
- Над 66 извршени превози - на превозник му се до-

делува ист вид на ЦЕМТ дозвола како бонус за ефикас-
но користење.  

(2) Согласно став 1 од овој член се формира Ранг 
листа на превозници за ефикасно користење на ЦЕМТ 
дозволи во согласност со исполнување на условите од 
член 31  на оваа уредба. 

(3) Ефикасно користење на ЦЕМТ дозволата  по-
дразбира извршување на минимум 15 превози за 9 ме-
сеци ,навреме доставување по хронолошки ред изве-
штаи за користење на ЦЕМТ дозвола.Превозникот до 
20-ти во тековниот месец  доставува извештаи  за пред-
ходниот месец. За секој превоз за кој нема заверка од 
царински орган се доставува товарен лист (ЦМР). 
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(4) Врз основа на член 82 од Законот за превоз во 
патниот сообраќај и став 3 од овој член  се врши одзе-
мање на ЦЕМТ дозволи. Одземените ЦЕМТ дозволи се 
прераспределуваат на друг превозник во согласност  со 
пропишаните критериуми од оваа уредба. 

  
Член 24 

(1) Критериумот од член 18 точка 5 од оваа уредба 
се применува така што врз основа на билансот на успех 
за претходната година се одредуваат следните бодовни 
категории:  

- Од      50.000 до 100.000 денари - 1 бод/возило; 
- Од    100.001 до 300.000 денари - 2 бода/возило и 
- Над  300.001 денари                    - 3 бода/возило.  
Пресметката се врши врз основа на просечна вред-

ност по возило.  
 

Член 25 
(1) Критериумот од член 18 точка 6 од оваа уредба 

се применува така што врз основа на билансот на успех 
за претходната година се одредуваат следните бодовни 
категории:  

- Од 1.200.000,00  до 3.000.000,00 денари  
- 1 бод/возило; 

- Од 3.000.001,00 до 5.000.000,00 денари  
- 2 бода/возило и 

- Над  5.000.001,00                             - 3 бода /возило.  
(2) Пресметката се врши врз основа на просечна 

вредност по возило.  
 

Член 26 
Критериумот од член 18 точка 7 од оваа уредба се 

применува врз основа на податоците од евиденцијата 
на Министерството за транспорт и врски за издадени 
лиценци.                                                                             

  
4. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИТЕ 

 
Член  27 

(1) Врз основа на поднесените барања за утврдува-
ње на План за распределба, Министерството за транс-
порт и врски по електронски пат одредува кои квоти по 
видови дозволи ги задоволуваат, а кои не ги задоволу-
ваат потребите на превозниците. 

(2) Поединечните транспортни дозволи можат да 
бидат некритични (кои ги задоволуваат потребите) и 
критични дозволи (кои не ги задоволуваат потребите).                                                                        

(3) Комисијата од член 5 на оваа уредба, врши про-
верка на динамиката на користење на некритичните 
дозволи. 

 
Член 28 

(1) Бројот на некритични дозволи кои превозникот 
со примена на критериумите од член 18 точка 1, 2, 3, 4 
од ова уредба ги искористил во претходната година 
Министерството за транспорт и врски му ги распреде-
лува на превозникот во фиксниот дел на планот за рас-
пределба. 

(2) Променливиот дел на годишниот контингент 
на некритични дозволи не влегува во планот за рас-
пределба и  Министерството за транспорт и врски ги 
доделува на превозниците согласно нивните поднесе-
ни барања.  

 
Член 29 

(1) Бројот на критични дозволи од одредена квота 
која Министерството за транспорт и врски ги распре-
делува на превозникот  во променливиот дел на Пла-
нот за распределба се пресметува како количник на 
бројот на бодови  од возниот парк за таа квота и  бро-
јот на бодови потребни за добивање една дозвола од 
таа квота. 

(2) Бројот на бодови на возниот парк за одредена 
квота дозволи се пресметува како производ на бројот 
на бодови за квалитет на возниот парк на превозникот 
и коефициент за користење на возниот парк за одреде-
на квота дозволи. 

(3) Коефициент за користење на возниот парк се 
пресметува како количник на вкупниот број на критич-
ни дозволи од одредена квота  и вкупниот број на влеч-
ни возила на превозниците кои аплицирале за таа квота  
дозволи. 

(4) Бројот на бодови потребни  за добивање на една 
критична дозвола од одредена квота се пресметува  ка-
ко количник на вкупниот број на возниот парк за таа 
квота дозволи и бројот на критични дозволи кои се рас-
пределуваат во променливиот дел на планот за распре-
делба. 

(5) Вкупен број на возен парк е збир на број на во-
зила на сите превозници кои поднеле барање за утврду-
вање на Планот за распределба за таа квота на дозволи. 

(6) Бројот на дозволи кој се распределува во про-
менливиот дел на Планот за распределба е број на кри-
тичните дозволи од член 27 став 2 од оваа уредба по 
определени квоти.  

 
Член 30 

(1) Со собирање на фиксниот и променливиот дел 
на планот за распределба се добива вкупен број на доз-
воли во Планот за распределба. 

(2) Доколку превозникот нема вработени возачи во 
редовен работен однос се исклучува од постапката за 
утврдување на поединечен план за распределба соглас-
но член 18 точка 3 од оваа уредба, односно доколку 
превозникот нема доволен број возачи во редовен ра-
ботен однос согласно големината на возниот парк му 
се намалува бројот на дозволи за коефициентот добиен 
со ставање во однос: број на вработени возачи во редо-
вен работен однос и број на расположив возен парк.  

 
Член 31 

(1) Фиксниот дел на Планот за распределба на 
ЦЕМТ дозволите се утврдува врз основа на ранг листа 
за ефикасно користење на ЦЕМТ дозволи. 

(2) Согласно  ранг листата за ефикасно користење 
на ЦЕМТ дозволи се одредува бројот на ист вид ЦЕМТ 
дозволи кои ќе се распределат на превозниците, докол-
ку имаат доставено барање за распределба во пропиша-
ниот рок и ги исполнува критериумите наведени во 
член 18 од оваа уредба.  

 
Член 32 

(1) Променливиот дел на Планот за распределба на 
ЦЕМТ дозволите се утврдува со примена на критериу-
мите од член 18 од оваа уредба.    

(2) Врз основа на критериумите од член 20, 21, 22, 
23, 24, 25 и 26 од оваа уредба, се составува ранг листа 
на превозници врз основа на просечниот број  на бодо-
ви по возила како услов за ефикасно работење и учес-
тво во распределба на ЦЕМТ дозволи.  

(3) Вредноста на поединечните ЦЕМТ дозволи се 
определува со ставање во сооднос на вкупниот број бо-
дови во однос на вкупниот број влечни возила на пре-
возниците кои учествуваат во распределбата на кон-
тингентот на ЦЕМТ дозволи. Добиената просечна 
вредност преставува вредност на обичните ЦЕМТ доз-
воли (О) и гранична вредност врз основа на која се 
одредува вредноста на ЦЕМТ дозволи со важност  за 
Република Австрија (А); Република Грција (Г); Репуб-
лика Италија (И) 

(4) Во случај на минимален број на ЦЕМТ дозволи 
од одреден вид според карактеристики на возниот парк 
ќе се примени пресметката за одредување на просечна 
вредност на сите ЦЕМТ дозволи, односно вкупниот 
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број на бодови од соодветна категорија возен парк по-
делени со вкупниот број на ЦЕМТ дозволи од соодвет-
ниот  вид за одредување на нивната гранична вредност.   

(5) Во распределбата учествуваат сите превозници кои 
доставиле барање по електронски пат во определениот 
рок, имаат соодветен возен парк, редовно вработени воза-
чи и вкупни бодови еднакви или поголеми од определена-
та гранична вредност од став 3 и 4 на овој член. 

(6) Променливиот дел од Планот за распределбата 
на ЦЕМТ дозволите се одредува со формирање поеди-
нечни ранг листи на превозници за секој  вид на дозво-
ли, согласно со став 2 на овој  член при што за дозво-
лите со можност за возење во Република Грција (Г) и 
Република Австрија (А) се одредува гранична просечна 
вредност под која нема да се врши распределба на 
истите, согласно со став 3 од овој член.  

 
Член 33 

(1) Ако превозникот прв пат учествува во постапка-
та за распределба на ЦЕМТ дозволи, на тој превозник 
за секоја добиена ЦЕМТ дозвола сразмерно му се нама-
лува бројот на критични дозволи кои ги добил во  
фиксниот дел на Планот за распределба во согласност 
со член 22 од оваа уредба. 

(5) Ако на превозникот не му е одново распределе-
на ЦЕМТ дозвола, или му е одземена затоа што три па-
ти по ред недоставил извештај со листовите од дневни-
кот на патување, не ја користел ефикасно, во соглас-
ност со член 23 од оваа уредба, фиксниот дел на планот 
за распределба му се зголемува за број на критични 
дозволи кои предходно му биле намалени во Планот за 
распределба.   

Член 34 
(1) Комисијата три пати  во текот на годината  врши 

контрола на поединечниот план за распределба и тоа 
само за критични дозволи. 

(2) Комисијата прво врши контрола на динамиката 
на користење на некритичните дозволи согласно член 
27 став 3 од оваа уредба. Ако при контролата  на  пое-
динечниот план за распределба се утврди дека бројот 
на некритични дозволи изнесува помалку од 40% од 
бројот на дозволи на годишната квота, при втората 
контрола, односно 20 % при третата контрола, некри-
тичните дозволи се категоризираат во критични дозво-
ли и нивната понатамошна распределба се врши во сог-
ласност со член 29 од оваа уредба. 

(3) Првата контрола на поединечниот план  за рас-
пределбата се врши до 15-ти април во тековната година 
и тоа само доколку има промена на годишниот контин-
гент. Распределбата на новите квоти од годишниот 
контингент поединечни транспортни дозволи во про-
менливиот дел на Планот за распределба се врши на 
начин утврден со член 29 од оваа уредба. 

(4) Втора  контрола  на поединечниот план за рас-
пределба се врши до 30-ти јуни, а третата контрола до 
10-ти октомври во тековната година. 

(5) За првата контрола превозникот не доставува 
барање, а за втората и третата контрола превозникот 
доставува барање по електронски пат во период од 01-
ви до 10-ти јуни и од 10-ти до 20-ти септември во те-
ковната година. 

(6) Ако превозникот во роковите од став 4 на овој 
член не достави барање за промена на Планот за рас-
пределба, нема право да учествува во постапката за ко-
регирање на Планот за распределба до крајот на теков-
ната година. 

(7) Барањето за промена на Планот за распределба 
содржи: број и видови на потребни дозволи за остана-
тиот период до крајот на годината, изјава за возачите 
во редовен работен однос (име, презиме и матичен 
број) и изјава за возилата во сопственост, лизинг и за-
куп со наведување на регистерски броеви, бројот на 
шасија и еко карактеристики.  

Член 35 
(1) При втората, односно третата контрола на пре-

возникот му се распределуваат во фиксниот дел од пое-
динечниот план за распределба онолку  дозволи колку 
што му останало во планот, а најмногу 50% односно 
20% од вкупниот фиксен дел при утврдување на Пла-
нот за распределба. 

(2) При контролата од став 1 на овој член  променли-
виот дел од поединечниот план на распределба се утвр-
дува на начин пропишан со член 29 од оваа уредба.   

 
Член 36 

(1) Врз основа на евиденцијата во Министерството 
за транспорт и врски за дистрибуција на поединечните 
транспортни дозволи и месечните ЦЕМТ дозволи за те-
ковната година се составува список на нераспределени 
и неподигнати транспортни дозволи на 15-ти ноември 
во тековната година. 

(2) Превозникот кој ги искористил сите дозволи 
според Планот на распределба може до 1-ви Декември 
во тековната година да поднесе барање за добивање до-
полнителни дозволи од делот на нераспределени  доз-
воли, делот на неискористени дозволи, како и од дозво-
лите од член 8  на оваа уредба кои до овој период не се 
доделени.  

 
Член 37 

Превозник на кого му е одземена лиценцата за 
превоз на стоки во меѓународниот јавен патен сообра-
ќај, односно му е изречена прекршочна санкција за-
брана за вршење на дејност-превоз, или од страна  на 
надлежен орган на друга држава му е изречена мерка 
забрана на извршување на превоз во таа држава, се 
исклучува од постапката за утврдување на План за 
распределба, му се одземаат доделените дозволи од 
Планот за распределба во целост или само за конкрет-
ната држава.      

 
6. ПОДИГАЊЕ НА ДОЗВОЛИ 

 
Член 38 

(1) Министерството за транспорт и врски врши ди-
стрибуција на поединечните транспортни дозволи од 
Планот за распределба врз основа на барање кое пре-
возникот го доставува  согласно своите потреби во те-
кот на годината, а најдоцна до 25-ти декември во те-
ковната година. 

(2) Барањето од став 1 на овој член се доставува по 
електронски пат и го содржи бројот на поединечни 
транспортни дозволи за секоја квота пооделно. 

(3) При донесување решение за дистрибуција на 
дозволи по барање од став 1 на овој член на превозни-
кот му се утврдува: број на дозволи во Планот за рас-
пределба и број на веќе подигнати дозволи, односно 
број на правилно искористени дозволи, односно број 
на извршени комбинирани превози, односно вратени 
листови од дневникот за патување. 

(4) По подигањето на 20% од дозволите утврдени 
со Планот за распределба на превозникот може да 
му се одобри подигање најмногу оној број на дозво-
ли кој е еднаков на бројот на правилно искористени 
дозволи. 

(5) На превозникот може да му се одобри подигање 
најмногу 4 некритични поединечни транспортни дозво-
ли по возило врз основа на едно барање согласно член 
28 став 2 од оваа  уредба. 

(6) По исклучок од став 4 и 5 на овој  член за извр-
шување на сезонски работи на превозникот може да му 
се одобри да подигне и повеќе поединечни транспорт-
ни дозволи и месечни ЦЕМТ дозволи  согласно  член  8 
став 2 од оваа уредба.  



Стр. 40 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 септември 2007 
 

Член 39 
(1) Превозникот ги подига годишните ЦЕМТ дозво-

ли кои му се доделени во Планот за распределба нај-
доцна до 20-ти јануари во годината на користење. 

(2) Ако превозникот не ги подигне ЦЕМТ дозволи-
те во рокот од став 1 на овој член, истите се распреде-
луваат на други превозници во постапка и на начин 
утврден за распределба на променливиот  дел на пла-
нот за распределба на ЦЕМТ дозволи. 

(3) Превозникот во рок од триесет дена од истекот 
на важноста на ЦЕМТ дозволата, истата ја враќа во 
Министерството за транспорт и врски. заедно со днев-
никот на патување. 

(4) Превозникот поединечните транспортни дозво-
ли и ЦЕМТ дозволите што ги подигнал од годишниот 
контингент ги врќа во Министерството за транспорт и 
врски без оглед дали се искористени во рокот од член 
22 став 2 од оваа уредба за поединечните транспортни 
дозволи, односно во рокот од став 2 на овој член за 
ЦЕМТ дозволите.  

 
Член 40 

Дозволите за превоз може да ги подигне овластено 
лице од управителот на Трговското друштво - превоз-
ник, со приложен доказ за платен административни 
такси.  

  
7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 41 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба пре-
станува да важи Правилникот за постапка, критериуми 
и начинот на распределба на дозволите за меѓународен 
превоз на стоки („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 76/05).  

 
Член 42 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

  
Бр. 19-4169/1                     Претседател на Владата  

18 јули 2007 година              на Република Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1412. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на користење недвижна 
ствар, бр. 19-2421/1 од 19.06.2006 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 76/06), во членот 
1 точка 4 се брише. 

Точката „5“ која станува точка 4 се менува и гласи: 
„На Службата за општи и заеднички работи на Вла-

дата на Република Македонија 320 м2 од подрумските 
простории од вкупната површина од 1.391 м2, 311 м2 
како заеднички простории за архивите, за пријавницата 
и за пристапен хол за сите органи сместени во објектот 
од приземјето од вкупната површина од 1.391 м2 и кат 
01 со вкупна површина од 1.695 м2“. 

Точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 
9 и 10. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-5499/1                Претседател на Владата 

4 септември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1413. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНАТА 
ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА 2006 ГОДИНА 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ  СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН  ПРОСТОР НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

распоредување на нераспоредената добивка за финан-
сиската 2006 година на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија бр. 02-7807/16 од 23.04.2007 година, доне-
сена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата одржана на 23.04.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-3961/1              Заменик на претседателот 

29 август 2007 година            на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1414. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29 август 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО 

ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. Се разрешува Александар Донев од должноста 

директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отво-
рено одделение во Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 33-5388/1               Претседател на Владата 

29 август 2007 година       на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

По извршената споредба со изворниот текст на Од-
луката за поделба на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетски клинички центар – Скопје, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 
направена е техничка грешка, поради што се дава 
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И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДЕЛБА НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИ-

НИЧКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 
 
Во членот 1, точка 21 наместо: „Јавна здравствена 

установа Клиника за детска хирургија“ да стои: „Јавна 
здравствена установа Клиника за пластична и рекон-
структивна хирургија – Скопје“. 

 
  Бр. 19-3888/2                     Од Владата на Република 

4 септември 2007 година                  Македонија 
             Скопје 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1415. 
Врз основа на  член 33 став 7 од Законот за семенски 

и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 
весник на РМ” бр. 39/06), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ И ПОСТАПКА 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСТКОНТРОЛА И ОДРЕДУВАЊЕ НА 
ПРОЦЕНТОТ НА МОСТРИТЕ КОЈ СЕ ВКЛУЧУВА 
ВО ПОСТКОНТРОЛАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ И 

СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на земање 

мостри и постапката за вршење на постконтрола за утвр-
дување на идентитетот и чистотата на видот и сортата 
кај земјоделските растенија, како и одредување на про-
центот на мострите кој се вклучува во постконтролата. 

 
Член 2 

Мострите за испитување на идентитетот и чистота-
та на сортата се земаат од  парија семе која е ставена во 
трговија. 

Мостри за испитување на идентитетот и чистотата 
на сортата се земаат согласно методите утврдени со 
Правилникот за начинот на работа, просторната и тех-
ничката опременост на овластените лаборатории и ме-
тодите за испитување на квалитетот на семенски мате-
ријал кај земјоделските растенија. 

 
Член 3 

Постконтролата се врши согласно методите утврде-
ни со Правилникот за испитување и одржување на сор-
тите кај земјоделските растенија.   

 
Член 4 

Постконтролата се изведува  во оптималениот рок 
за сеидба или садење во зависност од биолошките 
својства на видот и сортата во  истата календарска го-
дина или ако за тоа непостојат услови, постконтролата 
се изведува во наредната сезона за сеидба или садење. 

 
II.  ПРОЦЕНТ НА МОСТРИТЕ  ВКЛУЧЕНИ ВО  

ПОСТКОНТРОЛАТА 
 

Член 5 
Процентот на мострите кои се вклучени во пос-

тконтролата  се планира со  годишниот план на Упра-
вата за семе и саден материјал(во понатамошниот 
текст: Управата)  и зависи од резултатите од извршени-
те постконтроли и ако: 

- негативниот процент е помалку од 0,5%, тогаш 
постконтролите се вршат на околу 5% на семето од 
сортата ставена во трговија; 

- негативниот процент е од 0,5 % до 3%, тогаш пос-
тконтролите се вршаат на околу 10 % на семето од сор-
тата ставена во трговија  и 

- негативниот процент е над 3%  тогаш постконтро-
лите се вршат на околу 20 % на семето од сортата ста-
вена во трговија. 

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ПОСТКОНТРОЛАТА 

 
Член 6 

Постконтролата за идентитетот и чистота на сорта-
та се врши со поставување и изведување на напоредна 
сеидба или садење на автентичниот примерок кој го 
доставува селекционерот или одржувачот на сортата 
(категорија предосновно семе) и земената мостра за 
постконтрола. 

Постконтролата за  идентитетот и чистота на сорта-
та може да се изведува на:  семето - како што е наведе-
но во Прилог 1 на овој правилник,  `ртулецот -  како 
што е  наведено во Прилог 2 на овој правилник  и  цело 
растение од опитот -  како што е наведено во Прилог  3 
на овој правилник и кои се негов составен дел.   

Постконтролата за идентитетот и чистотата на сор-
тата може да се изведува и со “Методата на електрофо-
реза (генетско испитување)”.   

 
Член 7 

По извршената постапка, овластеното правно лице 
поднесува извештај до Управата за извршените испи-
тувања и установените нетипични растенија за секоја 
мостра пооделно. 

Извештајот содржи најмалку податоци за: 
- видот; 
- сортата; 
- категоријата; 
- година на производство и потекло на семето (семе 

од увоз); 
- број на сертификатот за извршена стручна контро-

ла на посевот; 
- број на партија семе; 
- од каде е земена мострата; 
- маса на мострата;  
- број на мострата; 
- место и година на испитување; 
- резултати од испитувањето за идентичноста и чи-

стотата на сортата. 
Извештајот за извршената постконтрола се чува 

најмалку три години и податоците од истиот се јавно 
достапни. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Одредбите од член 6 став 3 од овој правилник ќе се 
применуваат по пристапување на Република Македо-
нија во Европската Унија. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден  од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 08-10597/2  
23 август 2007 година                  Министер, 

      Скопје                                 Ацо Спасеноски, с.р. 
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Прилог 1 
  
МЕТОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СЕМЕТО 

 
1.  Маса на просечен примерок (мостра) 

за испитување 
 
Минималната масата, изразена во грамови на про-

сечниот примерок за испитување на семето за споре-
дување со автентичниот примерок е наведена во табе-
лата.    

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При испитување на семето прв пат органолептички 

и морфолошки се врши општо набљудување на семето 
од видот и сортата што се испитува и се споредува со 
автентичниот примерок. 

При вршење на општите набљудувања на семето 
можат да се користат: апарати за зголемување на раз-
мерот на семето, различни видови на осветлување  (ул-
травиолетово осветлување) и реагенси за  физиолошки, 
цитолошки и хемиски  состав на семето.  

Семето од примерокот што морфолошки се набљу-
дува и се споредува со автентичниорт примерок се по-
ставува во 4 повторувања по 100 зрна.  

 
2. Органолептички и морфолошки испитувања 

на семето 
 
a) кај житните растенија 
Органолептичките и морфолошките набљудувања 

кај житните растенија се врши кај: 
- јачменот - се споредуваат следните карактеристи-

ки на семето што се испитува со семето од автентични-
от примерок: формата на зрното, основата на лемата, 
набабреноста на лемата и пале, отворот на стомачната 
страна, бојата на семето, израснатите влакненца, наза-
беноста на грбната страна и др. 

- овесот -  се споредуваат следните карактеристики 
на семето што се испитува со семето од автентичниот 
примерок: бојата на зрното која може да биде бела, 
жолтосива или поцрнета. За одредување на бојата на 
семето што се испитива и автентичниот примерок 
обично се користи ултравиолетовата светлина. 

- пченицата - се споредуваат следните карактери-
стики на семето што се испитува со семето од  автен-
тичниот примерок: обоеноста на зрното која се одреду-
ва  со раствор на разблажен фенол.  Зрното се потопува 
во дестилирана вода  преку цела нок, потоа се просу-
шува, се става во петриеви кутии со подлога филтер 
хартија и се додаваат хеколку капки 1% фенол.  Потоа  
зрната се класифицираат  спрема инензитетот на обоју-
вањето, а обојувањето на зрното се движи од бела до 
затемнето браон боја. 

б)  кај  фам. Fabaceae и Lolium sp. 
- Кај семињата од овие фамилии и родови се споре-

дуваат следните карактеристики на семето што се ис-
питува со семето од автентичниот примерок: разлика 
во бојата на семето, големината и формата на семето. 
Набљудувањето се врши со голо око на дневна или ул-
травиолетова светлина. 

в)  кај Lupinus sp. 
- Кај семињата од овој род се споредуваат следните 

карактеристики на семето што се испитува со семето од 
автентичниот примерок: присуство или отсуство на 
одредени карактеристични алкалоиди во семето. Семето 
24 часа се потопува во вода, потоа се зема дел од семето 
се става на стаклена површина на бела подлога.  На дел 
од семето што се анализира се  додават 1-2 капки на рас-
твор лугол. Ако се појави јасен талог браон боја тоа зна-
чи дека семето што се испитува ги има истите алкалоиди 
како и семето од автентичниот примерок. 

 
 

            Прилог 2 
 
МЕТОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА `РТУЛЕЦОТ 
 
1.  Работен примерок  (мостра) 
Испитувањата се вршат на тој начин  што од про-

сечната мостра се земаат по случаен избор  4 х 100 зр-
на, се ставаат на  `ртење по методите за испитување на 
квалитетните својства на семето и по извесен период 
(во зависност од видот) кога `ртулецот е добро развиен  
се споредува неговиот морфолошки изглед со изгледот 
на `ртулецот на автентичниот примерок. Споредување-
то на `ртулците од двата примерока се врши во иста 
фаза на развиток. 

2. Морфолошки набљудувања на коренчето  и боја-
та на колеоптилата 

При морфолошките набљудувања на прортеното се-
ме најчесто се споредува морфолошкиот изглед на  ко-
ренчето и бојата на колеоптилата од видот и сортата 
што се испитува со морфолошкиот изглед на коренчето 
и бојата на колеоптилата  од  автентичниот примерок. 

За да се определи морфолошкиот изглед на корен-
чето од семето што се испитува со коренчето на автен-
тичниот примерок потребно е семето да се постави на 
`ртење на влажна подлога од филтер хартија во петрие-
ви кутии. Прегледот се врши кога коренчето е добро 
развиено и кај двата примерока за да може да се споре-
ди нивниот морфолошки изглед. 

За да се определи бојата на колеоптилата  од семе-
то што се испитува и автентичниот примерок  потреб-
но е семето, исто така, да се стави на ртење на влажна 
подлога од филтер хартија во петриеви кутии. Прег-
ледот се врши кога  колеоптилата е доволно развиена 
за да може да се направи споредување со автентични-
от примерок. Бојата на колеоптилата  варира од зеле-
на па се до  виолетова боја. За полесно одредување и 
споредување на бојата на колеоптилата помеѓу двата 
примероци  што се испитуваат,  колеоптилта на двата 
примерока може поинтензивно да се обои  ако на 
филтер хартијата каде што е поставено семето се ста-
ви 1% раствор од  NaCl или HCL  и да се изврши 
осветлување со ултравиолетова светлина во траење од  
1 - 2 часа. 

3.   Пресметување и соопштување на резултатите 
При испитување на идентитетот и чистота на сорта-

та врз основа на набљудувањето на семето и `ртулецот 
резултатите од испитувањето се пресметуваат во про-
центи на нормално развиени `ртулци, како што е наве-
дено во прописите за испитување на квалитетните 
својства на семето.  
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Ако нема разлики помеѓу семето што се испитува и 
автентичниот примерок  во сертификатот се наведува:  

“Лабараториското испитување на идентитетот и чи-
стотата на сортата ги задоволува пропишаните услови 
за чистотата на видот и сортата и примерокот е испра-
вен”. 

Ако при испитувањето е констатирано дека посто-
јат разлики помеѓу семето што се испитува и автентич-
ниот примерок, тогаш во сертификатот се наведува:    

Лабораториското испитување на идентитетот и чи-
стотата на видот и сортата  процентот на семињата или 
ртулците кои  припаѓаат на  друг вид или сорта изнесу-
ва _____%. 

Граничните вредности за чистота на видот односно 
сортата (сортна чистота)  наведени се во прописите кои 
ја регулираат трговијата со житни растенија, фуражни 
растенија и репа, маслодајни и влакнодајни растенија, 
градинарски растенија и компир.  

Сортната чистота кај автентичниот примерок секо-
гаш треба да изнесува 100%. 

 
                                                                                                                      

Прилог 3 
 

МЕТОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЦЕЛО РАСТЕНИЕ 
 
1. Постапка на поставување на опитите и морфоло-

шко набљудување на растенијата  
Испитувањето и утврдувањето на идентитетот и чи-

стотата на видот и сортата најдобро можат да се извр-
ши на цело растение произведено на отворено (опитно) 
поле, лабораторија, оранжерија или фитотрон. 

При овие испитувања се зема семе од видот и сор-
тата што се испитува и семе од автентичниот  приме-
рок, се посејуваат  едно до друго, во две повторувања и 
се поставуваат во исти услови на одгледување. За пого-
лема сигурност на испитувањата опитот се поставува 
уште еднаш на истото опитно поле, на одредена про-
сторна одалеченост од првиот опит. 

 При постконтролните испитувања на поле: големи-
ната на парцелата за испитување, времето на сеидба, 
меѓуредовото растојание, обработка на почвата, агро-
техничките  и заштитните мерки се изведуваат  според 
утврдена методологија предвидена со методите за ис-
питување, признавање и одржување на новосоздадени-
те сорти кај земјоделските растенија.  

Оптималната густина на сеидба во редот  е ако на 
еден должински метар  поникнат следниот број на рас-
тенија: 

 
Linum sp.      100   Vicia faba    10       Pisum sp.       30 
Стрни жита    60   Vicia sp.       30 Lupinus sp.    30 
Brassica sp.     30   Papaver sp.   50      Glycine sp.     30 

 
Кај останатите видови на земјоделски растенија гу-

стината на сеидбата во редот и број на растенија на 
еден должински метар треба да има онолку растенија  
како што е предвидено со методите за сортни испиту-
вања на новосоздадените сорти. 

Морфолошките (фенолошките) набљудувања кај 
растенијата се вршат во текот на целата вегетација, 
особено за време на цветањето (кај останатите видови) 
и класањето (кај стрните жита) кога се највидливи мор-
фолошките карактеристики на видовите и сортите што 
се испитуваат.  

Сите морфолошки одстапувања на растенијата кај  
сортата што се испитува  се забележуваат, пребројува-
ат и се споредуваат со автентичниот примерок.  

2. Пресметување и соопштување на резултатите 
 
По извршените испитувања на цели растенија ре-

зултатот се забележува (евидентира) по единица повр-
шина и се пресметува процентот на растенија кои мор-
фолошки одстапуваат, споредени со растенијата добие-
ни од автентичниот примерок. 

Ако процентот на морфолошки различните растенија 
не го надминува дозволениот процент за чистота на ви-
дот односно сортата во серти-фикатот се наведува:  

“Испитуваниот вид односно сорта ги задоволува 
пропишаните услови за чистота на видот и сортата”. 

Ако процентот на морфолошки различните расте-
нија го надминува дозволениот процент за чистота на 
сортата во сертификатот се наведува: 

 “Испитуваниот вид односно сорта  не ги задоволу-
ва пропишаните услови и процентот на растенија кои 
припаѓаат на друг вид или сорта изнесува  _____%“. 

Граничните вредности за чистота на видот односно 
сортата (сортна чистота) наведени се во прописите кои 
ја регулираат трговијата со житни растенија, градинар-
ски растенија, фуражни растенија и репа, влакнодајни 
и маслидајни растенија и компир. 

Сортната чистота кај автентичниот примерок секо-
гаш треба да изнесува 100%. 
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец август 2007 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
6.518 

02 Шумарство, искористување на шуми 
и соодветни услужни активности 

 
7.959 

05 Улов на риба, одгледување на риби 
и  услужни активности во рибарс-
твото 

 
7.392 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
8.266 

11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 11.597 
14 Вадење на други руди и камен 10.458 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.184 
16 Производство на тутунски производи 

и ферментација на тутун 
 

7.251 
17 Производство на текстилни ткае-

нини 4.837 
18 Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 4.195 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

 
 

2.931 
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20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.392 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
8.501 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
9.962 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
16.427 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
16.580 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
3.163 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

 
11.441 

27 Производство на основни метали 11.408 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

4.737 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.337 
30 Производство на канцелариски ма-

шини и компјутери 
 

13.943 
31 Производство на електрични машини 

и апарати, неспомнати на друго место 
 

6.059 
32 Производство на радио, телевизиска 

и комуникациона опрема и апарати 
 

7.611 
33 Производство на прецизни меди-

цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
13.459 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
5.726 

35 Производство на други сообраќајни  
средства 

 
8.939 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
4.849 

37 Рециклажа 6.334 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
 

14.665 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.336 
45 Градежништво 6.984 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

 
 

11.238 
51 Трговија на големо и посредничка 

трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

12.368 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

6.247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Хотели и ресторани 7.405 
60 Копнен сообраќај, цевоводен  

транспорт 7.142 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 19.886 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

12.733 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 14.767 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

17.650 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

20.941 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 29.979 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 10.704 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

6.746 
72 Компјутерски и сродни активности 12.930 
73 Истражување и развој 9.291 
74 Други деловни активности 8.460 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

10.865 
80 Образование 8.802 
85 Здравство и социјална работа 8.403 
90 Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и слични актив-
ности 

 
7.809 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

 
12.345 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

 
7.852 

93 Други услужни дејности 6.272 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извр-
шување услуги за сопствени по-
треби                                               

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и 

тела 0 
       
    Месечно даночно ослободување 3.064. 
   
                                                                   Министер, 
                                                          Љупчо Мешков, с.р. 
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