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Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – Партнерство за 

подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки институционални политики, како и 

за подобрување на конкурентноста и правната усогласеност на компаниите  

 

Датум: 

 

 

Поднесено од: 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue): 

 
Измена на Правилник за извоз, увоз и транзит на отпад – 
укинување на член 22 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;    Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;    Сектор - Текстил;      

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори  

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) – За кои проблеми е потребно 
решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални околности, 
конкретно  идентификување на проблеми) 

Со новиот Правилник за извоз, увоз и транзит на отпад (Сл. Весник на РМ бр. 107/16) претставници на 

малите и средни претпријатија (МСП) кои работат со секундарни суровини и рециклатори идентификуваа 

проблеми со кои се соочуваат во нивното работење и тоа во делот на добивање на согласност од 

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) за неопасен отпад (пропишано во 

член 22) што ги усложнува секојдневните активности, го ограничува работењето и предизвикува целосен 

застој. Како дополнителен недостаток МСП го посочија и не потпишувањето на нотификации при увоз на 

метални отпадоци што доведува до потполн застој на нивните активности со големи финансиски загуби.   

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ( Policy issue) негативно влијае врз конкурентноста, 
работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Овој проблем има долгорочни импликации врз директно засегнатите МСП: долготрајни постапки со голем 

врој административни обврски, неможност да ја испорачаат договорената количина на отпад, финансиски 

трошоци по основ на нарушување на Договор склучен за испорака на отпад, стекнување на недоверба кај 

странките, застој во работењето, отпуштање на вработени, нарушен имиџ и неможност за инвестирање во 

сопствените капацитети (за унапредување на работењето, зголемување на ефикасноста и можноста за 

зголемување на капацитетот).    

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) и каква 
е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

Со овој проблем се соочуваат сите претставници од секторот оператори за отпад на начин што врз основа на 
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административните бариери компаниите секојдневно имаат финансиски загуби по основ на чекање за 

добивање на дозвола која не е потребно да ја има за неопасен отпад.  

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи (наведување на членовите) кои го регулираат 
ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Релевантни закони и подзаконски акти кои го регулираат идентификуваниот проблем се следните: 

- Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04; измени 71/04; 107/07, 102/08; 
143/08; 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,146/15 и 192/15). Релевантни се следните 
членови од законот: 106  – Дозволи за извоз, увоз и транзит на отпад.  

- Листа на отпади (Сл. Весник на РМ” бр. 100/05); 

- Правилник за извоз, увоз и транзит на отпад (Сл. Весник на РМ бр. 107/16) – тој треба да 
претрпи измени. 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Директно вклучени државни институции за регулирање на идентификуваниот проблем се: Министерство за 

животна средина и просторно планирање, Државен инспекторат за животна средина и општински 

инспектори за животна средина кои се одговорни за проверка на потребната документација поврзана со 

дејноста за која операторите поседуваат Дозвола. 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Во државите од Европската Унија неопасниот отпад (метални отпадни суровини) кој спаѓа во зелената листа 

(и има третман на суровина) се движи непречено (како зелен отпад) без административни процедури и 

дозволи што го олеснува функционирањето на компаниите кои тргуваат со овој тип на отпад.  

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање – 
упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Развој на компаниите и нивна конкурентност на домашниот и странски пазар, континуиран увоз на неопасен 

отпад кој би се рециклирал во домашните компании без непотребни застои, обезбедување на нови 

вработувања, зголемена ефикасност при реализирање на активностите. 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални инпликации на 
Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се адресира – упати – 
реши  ?   

Поддршка за секторот и индустријата (нивно олеснето функционирање) бидејќи секундарните отпадни 

суровини се значајни од повеќе аспекти и тоа: од потребата на индустриските капацитети чии развојни 

концепти се повеќе се базираат на користење на секундарни суровини со оглед дека во светски рамки 

природните ресурси од ден на ден се поограничени, аспектот на зачувување на животната средина, како и 

економскиот и социјалниот аспект. Со решавање на идентификуваниот проблем Владата на Република 

Македонија ќе ги потврди своите заложби за поддршка на приватниот сектор преку ефикасна 

администрација која ќе биде во нивна служба со цел раст и развој, кој директно ќе влијае на економскиот 
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развој, а дополнително и заштита на животната средина.  

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба да се 
насочиме? (главни цели) 

За решавање на идентификуваниот проблем предлагаме да се измени и дополни Правилникот за извоз, 

увоз и транзит на отпад – Сл. Весник на РМ бр. 107/16, и укине член 22 за да се овозможи увоз на неопасен 

отпад без согласност од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање.  

Исто така, потребно е зајакнување на капацитетите на МЖСПП за непречено, навремено издавање на 

нотификациите при увоз на метален отпад.  

 


