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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

414. 
Врз основа на член 145 став 2 од Законот за живот-

на средина („Службен весник на Република Македони-
ја” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ, ГРАНИЧНИ ВРЕД-
НОСТИ (ПРАГОВИ) ЗА ПРИСУСТВО НА ОПАС-
НИТЕ СУПСТАНЦИИ И КРИТЕРИУМИТЕ ИЛИ 
СВОЈСТВАТА СПОРЕД КОИ СУПСТАНЦИЈАТА СЕ 

КЛАСИФИЦИРА КАКО ОПАСНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат опасните суп-

станции, гранични вредности (прагови) за присуство на 
опасните супстанции и критериумите или својствата 
според кои супстанцијата се класифицира како опасна. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

1. Опасна супстанција е супстанција или препарат, 
која е присутна во форма на суровина, производ, нус-
производ, остаток или полупроизвод, вклучувајќи ги и 
оние супстанции за кои е разумно да се претпостави 
дека можат да настанат во случај на несреќа. 

2. Многу отровни супстанции и препарати се сусп-
станции и препарати кои во многу мали количества 
предизвикуваат смрт или акутно или хронично оштету-
вање на здравјето на луѓето кога ќе се проголтаат, 
вдишат или апсорбираат преку кожата. 

3. Отровни супстанции и препарати се супстанции 
и препарати кои во мали количества предизвикуваат 
смрт, или акутно или хронично оштетување на здравје-
то на луѓето кога ќе се проголтаат, вдишат или апсор-
бираат преку кожата. 

4. Експлозив е:  
- супстанција или препарат што создава ризик од 

експлозија при удар, триење, контакт со оган или со 
други запаливи извори; 

- супстанција или препарат што создава екстремен 
ризик од експлозија при удар, триење, контакт со оган 
или со други запаливи извори; 

- супстанција, препарат или производ опфатени со 
Класата 1 од Европската спогодба за меѓународниот 
патен превоз на опасни материи-АДР (во понатамош-
ниот текст: АДР класификација), согласно прописите 
со кои се уредува превозот на опасни материи во пат-
ниот и железничкиот сообраќај;  

- пиротехничките средства, супстанции (или како 
смеса од супстанции) создадени да произведуваат топ-
лина, светлина, звук, гасови или чад или комбинација 
на вакви и слични ефекти преку самоодржливи егзо-
термички хемиски реакции; и  

- производ кој содржи експлозивни или пиротех-
нички супстанции или препарати, каде, доколку е поз-
нат квантитетот на супстанциите или на препаратите, 
тој треба да се земе во предвид при пресметувањето 
при што целиот производ се третира како експлозив. 

5. Запаливи течности се супстанции и препарати 
што имаат точка на палење еднаква или повисока од 
21°C и еднаква или пониска од 55°C и што поддржува-
ат согорување. 

6. Лесно запаливи течности  се: 
- супстанции и препарати што може да се вжештат и 

на крајот да се запалат во контакт со воздух на собна 
температура без било какво надополнување на енергија;  

- супстанциите и препаратите кои имаат точка на 
палење пониска од 55 ° C и кои под притисок останува-
ат во течна состојба, онаму каде што  условите на про-
изводство, како висок притисок и висока температура, 
можат да предизвикаат големи несреќи; и 

- супстанции и препарати што имаат точка на пале-
ње пониска од 21°C и што не се високо запаливи.  

7. Високо (многу лесно) запаливи гасови и течно-
сти се: 

- течни супстанции и препарати што имаат точка на 
палење пониска од 0°C и точка на вриење (или во слу-
чај на опсег на вриење, првичната точка на вриење) ко-
ја под нормален притисок е пониска или еднаква на 
35°C; 

- гасови што се запаливи во контакт со воздух на 
собна температура и притисок, кои се во гасовита или 
високо критична состојба; и 

- запаливи и лесно запаливи течности, супстанции и 
препарати што се одржуваат на температура над нивна-
та точка на вриење. 

8. Гас е секоја супстанција која има апсолутен при-
тисок на испарување што е еднаков или поголем од 
101,3 kPa на температура од 20° C и 

9. Течност е секоја супстанција која не е дефинира-
на како гас и не е во цврста состојба на температува од 
20° C и апсолутен притисок од 101,3 kPa.   

 
Член 3 

Опасните супстанции и нивните гранични вредно-
сти (прагови) за  присуство, како и категориите на 
опасни супстанции или препарати и нивните гранични 
вредности (прагови) за коишто операторите треба да 
достават известување до Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање – Управа за животна сре-
дина согласно член 147 од Законот за животната среди-
на, се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Опасните супстанции и нивните гранични вредно-
сти (прагови) за присуство како и категориите на опас-
ни супстанции или препарати и нивните гранични 
вредности (прагови) за коишто операторите треба да 
изготват извештај за мерките за безбедност согласно 
член 148 од Законот за животната средина, се дадени 
во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Во случај кога кај операторот не е присутна кон-
кретна супстанција или препарат во количина што е 
над или е еднаква на дефинираната количина во При-
лог 1 и Прилог 2 на овој правилник, количината на 
опасни супастанции се пресметува на следниот начин:     

 
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +.... е 
поголем или еднаков на 1, каде 

qx e количина на опасна супстанција х (или катего-
рија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и При-
лог 2 на овој правилник . 

QUx e релевантнa дефинираната количина за суп-
станција или категорија од Прилогот 2 на овој правил-
ник. 
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Член 5 
Кога кај операторот не е присутна конкретна суп-

станција или препарат во количина што е над или е ед-
наква на дефинираната количина во Прилог 1 и Прилог 
2 на овој правилник, истиот не треба да изготвува изве-
штај за мерките за безбедност согласно член 148 од За-
конот за животна средина, ниту треба да информира за 
мерките за безбедност согласно член 150 од Законот за 
животна средина, и ниту да изготвува планови за во-
нредни состојби согласно член 154 од Законот за жи-
вотната средина.  

Количината на опасните супастанции во случаите 
од ставот 1 на овој член се пресметува на следниот 
начин:     

    
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + .... 

е поголем или еднаков на 1, каде 
qx e количина на опасна супстанција х (или катего-

рија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и При-
лог 2 на овој правилник. 

QLx e релевантнa дефинираната количина за суп-
станција или категорија од Прилог 1 на овој правилник. 

 
Член 6 

Граничните вредности за утврдување на присуство-
то на опасна супстанција се применуваат согласно чле-
новите 4 и 5 од овој правилник за сите опасни супстан-
ции кои се отровни, запаливи и опасни за животната 
средина и тоа со додавање на опасни супстанции и пре-
парати од: 

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како многу отровни 
и отровни, заедно со супстанциите и препаратите од 
категориите 1 и 2 на опасни супстанции од колона 1 на 
Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од Прилог 
2 на овој правилник.      

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како оксидирачки, 
експлозивни, запалливи, лесно запалливи или многу 
лесно запалливи, заедно со супстанциите и препарати-
те од категориите 3,4,5,6,7а,7б или 8 на опасни суп-
станции од колона 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 
1 на Табела 2 од Прилог 2 на овој правилник. 

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како опасни за жи-
вотната средина, заедно со супстанциите и препаратите 
од категориите 9а и 9б на опасни супстанции, од коло-
на 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од 
Прилог 2 на овој правилник.   

 
Член 7 

При определувањето на присуството на опасните 
супстанции кои треба да се земат во предвид за приме-
на на одредбите од членовите 147 и 148 од Законот за 
животната средина се земаат максималните присутни 
количини на опасни супстанции кај операторот или за 
кои постои можност да бидат присутни кај операторот.   

 
Член 8 

Операторот, микстурите или препаратите кои содр-
жат опасни супстанции ги третира на ист начин како и 
чистите супстанции, и постапува со нив во согласност со 
член 3 од овој правилник, во случај кога нивниот про-
центуален состав не е јасно специфициран или за тоа не 
е даден друг опис, и доколку тие останат во концент-
рациската граница утврдена согласно нивните особини и 
прописите за класификација на хемикалиите.  

Член 9 
Опасните супстанции присутни кај операторот само 

во количини еднакви или помали од 2% од дефинира-
ните количини во Табелите 1 и 2 од Прилогот 1 и Табе-
лата 2 од Прилогот 2, на овој правилник не треба да се 
земаат при пресметувањето на вкупната присутна ко-
личина, доколку нивната локација во инсталацијата е 
таква што не може да предизвика хаварија на друга ло-
кација во рамките на истата инсталација. 

 
Член 10 

Критериумите или својствата според кои супстан-
цијата се класифицира како опасна се врши согласно со 
прописите со кои се уредуваат начинот на класифика-
ција и означување на опасните хемикалии.  

Супстанциите и производите кои се истовремено 
опфатени со Класа 1 од АДР класификацијата и со 
член 2, точка 3 и 4 од овој правилник, се класифицира-
ат според АДР класификацијата и тоа: 

1. Супстанции и артикли со ризик од масивни експ-
лозии (масивна експлозија е експлозија која го зафаќа 
целиот товар, речиси, истовремено). 

2. Супстанции и артикли со ризик од исфрлување, 
но не и од масивни експлозии. 

3.  Супстанции и производи со ризик од оган, и тоа 
или ризик од помала експлозија или ризик од помало 
исфрлување или двете, но без ризик од масивни експ-
лозии: 

(а) чиешто согорување ослободува прилично голе-
ма топлина со големо зрачење; или 

(б) кои горат последовно едноподруго, произведу-
вајќи помали експлозивни или исфрлувачки ефекти 
или двете. 

4. Супстанции и производи кои претставуваат мал 
ризик во случај на палење или на иницијација при пре-
возот. Последиците во најголем дел се ограничени са-
мо врз пакувањето и не се очекува исфрлање на фраг-
менти од значителна големина.   Надворешниот оган 
нема да предизвика, речиси, едновремена експлозија на 
речиси сите содржини во пакувањето. 

5. Многу нечувствителни супстанции кои имаат ри-
зик од масивни експлозии, но кои се толку нечувстви-
телни што има многу мала можност за нивна иниција-
ција или преминување од горење во детонација при 
нормални услови на превезување.  Минимум услов за 
нив е да не експлодираат при тестирањето со надворе-
шен оган. 

6. Екстремно нечувствителни производи без ризик 
од масивни експлозии. Производите содржат само ек-
стремно нечувствителни детонирачки супстанции и по-
кажуваат занемарлива можност за акцидентна иниција-
ција или ширење. Ризикот е ограничен на експлодира-
ње на самиот производ. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 
2010 година. 

 
        Бр. 07-1125/1            Министер за животна средина 
27 јануари 2010 година        и просторно планирање, 
            Скопје                          д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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