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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 
ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 

ОПРЕМА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година 

 

Член 1 
Во Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ 

број 6/12), во членот 20 став (2) по зборовите: „Транспортот на“ се додават 
зборовите: “одделно собраната“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 
“При примање и предавање на отпадната опрема за повторна употреба како цел 

уред, како и при примање и предавање за повторна употреба на делови и 
материјали од отпадната опрема одделени при третман на отпадната опрема се 
пополнува изјава за примање и предавање на отпадна опрема.“ 

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат: 
“(9) Изјавата од ставот (8) на овој член ја пополнуваат правни и физички лица 

кои имаат дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпадната 
опрема. 
(10) Изјавата од ставот (8) на овој член правните и физичките лица од ставот (9) 

на овој член се должни да ја чуваат пет години сметано од денот на нејзиното 
издавање.“ 

Во ставот (9) кој станува став (11) зборовите: “потврдата од ставот (1)“ се 
заменуваат со заборовите: “изјавата од ставот (8)“, а зборовите: “потврда за 
примопредавање“ се заменуваат со зборовите: “изјава за примање и предавање 

на отпадна опрема“. 
 

Член 2 
Во членот 21 став (2) алинеја 4 сврзниците “и/или“ се заменуваат со сврзникот 
“и“. 

 
Член 3 

Во членот 25 став (1) зборовите: “во соработка со овластениот собирач“ се 
бришат. 

 

Член 4 
Во членот 28 став (4) зборовите: “ставот (2)“ се заменуваат созборовите: 

“ставовите (2) и (3)“. 
Во ставот (5) зборовите: “ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: “ ставовите (2) 
и (3)“. 

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи: 
“(10) Формата и содржината на потврдата од ставот (9) на овој член ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина.“ 
Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 

(23), (24), (25), (26) и (27) стануваат ставови (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) и (28). 

 
Член 5 

Во членот 35 став (5) зборовите: “во килограми изразена количина на отпадна 
опрема“ се заменуваат со зборовите: “за отпадната опрема“, а зборовите: 
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“потврда за примопредавање на отпадна опрема“ се заменуваат со зборовите: 
“изјава за примање и предавање на отпадна опрема“. 

 
Член 6 

Во членот 38 став (1) точка 4 сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка и се 

додава нова точка 5, која гласи: 
“5) количината на одделно собраната отпадна опрема по категории која е 

извезена и“. 
Точката 5 станува точка 6. 

 

Член 7 
Во членот 39 став (1) зборовите: “транспорт и собирање и привремено“ се 

заменуваат со зборовите: „собирање и“. 
Во ставот (2) зборовите: “изразена во килограми“ се бришат. 

Во ставот (5) зборовите: “органот за вршење на стручни работи во животната 
средина, како и до “ се бришат. 
Во ставот (6) зборовите: “потврдата за примопредавање на отпадна опрема“ се 

заменуваат со зборовите: “изјава за примање и предавање на отпадна опрема“. 
 

Член 8 
По членот 41 се додаваат два нови члена 41-а и 41-б, кои гласат: 

 

“Член 41-а 
Обврска за начинот на пресметување, уплатување како и за водење на 

евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок 
(1) Производителот кој пушта на пазар во Република Македонија опрема и 
производителот кој како крaен корисник увезува опрема во Република 

Македонија (во натамошниот текст: обврзник) е должен надоместокот од членот 
41 став (2) од овој закон навремено и правилно да го пресметува и уплатува, 

како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и 
уплатен надоместок. 
(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) на овој член, обврзникот составува 

и на секои три месеци доставува до стручниот орган пресметка за уплатениот 
надоместок на посебен образец. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина го пропишува начинот за 
водење, одржување и чување на евиденцијата од ставот (1) на овој член, како и 

формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член.“ 
 

Член 41-б 
Надзор на пресметан и уплатен надоместок 

(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање 

на надоместокот, како и за почитување на роковите за уплатување на 
надоместоците ги врши Државниот инспекторат за животна средина преку 

државните инспектори за животна средина. 
(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член државниот инспектор за 
животна средина донесува решение. 

(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право 
да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен. 
(4) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во 

управна постапка, е утврдено враќање на платениот надоместок, државниот 
инспектор за животна средина е должен решението да го достави до 
Министерството за финансии заради негова реализација. 
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(5) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во 
управна постапка, е утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, 

државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до 
обврзникот кој е должен да го плати надоместокот во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението. 

(6) Во случаите од ставот (5) на овој член, кога обврзникот не го платил 
надоместокот како што е утврден во решението од ставот (2) на овој член, 

државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до 
органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.“ 
 

Член 9 
Во членот 47 ставот (7) се брише. 

 
Член 10 

Во членот 53 став (4) заборовите: “Комисијата за одлучување по жалба 
формирана согласно со Законот за животната средина се заменуваат со 
зборовите: Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 

од работен однос во втор степен“. 
Во ставот (5) зборот “Комисијата“ се заменува со заборовите: “Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен“ 
 

Член 11 
Во членот 55 став (4) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба на 

општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна 
на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје 
согласно со Законот за управна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен“. 
Во ставот (5) зборот “Комисијата“ се заменува со заборовите: “Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен“. 
 

Член 12 
Во членот 57 став (3) заборовите: “Комисијата за одлучување по жалба 

формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со 
зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“. 

Во ставот (5) зборот “Комисијата“ се заменува со заборовите: “Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен“. 
 

Член 13 

Во членот 80 став (1) зборовите: „точка 1“ се бришат. 
 

Член 14 
Во членот 82 бројот “21“ се заменува со бројот “22“. 

 

Член 15 
Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а членовите 8 (41-б став (3)), 10, 11 и 12 од 
овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година. 


