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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 32 став (12) од Законот за управување со отпадот ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 
163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по 
службена должност („Службен весник на Република Македонија" бр.79/13), министерот за 
животна средина и просторно планирање донесе

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ, 
ПРОМЕНА И ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ 

ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните технички услови за вршење на 

дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на  
образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, 
третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот  на 
дозволата. 

Член 2
(1) Минималните технички услови за вршење на  дејноста  складирање, третман и/или 

преработка на отпад се следните:
1. складирањето, третманот и преработката на отпадот треба да е на начин кој е 

безбеден за животната средина како и слични дејности за намалување на загадувањето 
вклучувајќи и опрема за контрола и за намалување на загадувањето;

2. начини за ефикасно идентификување, оценување и справување со значајните 
влијанија врз животната средина;

3. минималната површина на локацијата за која се бара дозволата за преработка, 
третман и/или за складирање на отпад треба да е најмалку 1000 квадратни метри;

4. систем за следење на отпадот кој ги регистрира количината, природата, потеклото, и 
доколку е потребно дестинацијата, фреквенцијата на собирањето, начинот на 
транспортирање и методот на третман и/или преработка за секој вид на отпад и

5. водење на евиденција за секој вид на отпад кој е испорачан до објектот или 
инсталацијата согласно прописите од областа на управувањето со отпадот.

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, субјектите кои вршат складирање на 
отпад треба да поседуваат инсталација која:

1. има соодветна инфраструктура на начин кој овозможува соодветно складирање на 
отпадот и спречување на растурање и/или излевање на отпадот и ширење на непријатен 
мирис и други емисии, како и други потребни услови предвидени со Правилникот за 
начинот и условите за складирање на отпадот, како и условите што треба да ги 
исполнуваат локациите на коишто се врши складирање на отпад;

2. располага со опрема за селектирање на отпадот;
3. располага со најмалку едно возило или помошна механизација за внатрешен 

транспорт на отпадот,  кои треба да бидат опремени на начин на кој би се спречило 
растурањето и/или излевањето на отпадот;
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4. на локацијата треба да има обезбеден пристап за моторни возила наманети за 
транспорт на отпадот;

5. сите видови на отпад кои се складираат и се третираат, а се подложни на атмоферски 
влијанија треба да бидат складирани во затворен или покриен објект или простор;

6. пооделните видови на отпад кои се складираат на посебени определени делови  од 
локацијата треба да бидат меѓусебно раздвоени едни од други (со или без прегради);  

7. подлогата на која се складира отпадот треба да не дозволува да се врши 
загадување на почвата и водите;

8. локацијата треба да е оградена со непрозирна еднобојна ограда со минимална висина 
од 2,5 метри која ќе овозможи визуелна заштита од надвор и ќе спречи влегување на 
неовластени лица и животни на локацијата;

9. локацијата треба да има приклучок на водоводна и електрична мрежа;
10. локацијата треба да располага со вага за мерење на превземениот отпад од правни и 

физички лица која треба да биде баждарена од страна на сертифицирана компанија;
11. локација на која се врши складирање на отпадот треба да  располага со посебно 

определен простор или места во склоп на самата локација каде се врши истовар и/или 
утовар на отпадот наменет за изнесување, транспорт и/или извоз;

12. локацијата треба да поседува  континуиран 24 часовен видео надзор. Видео 
камерите за видео надзор треба да бидат поставени така да даваат јасна слика за: местото 
на прием на отпадот и вагата каде се мери отпадот, местото на растовар на отпадот, 
местото на утовар на отпадот кој ќе се транспортира надвор од локацијата, како и на 
местата каде се постапува со отпадот на локацијата и

13. локацијата треба да има и административна канцеларија за водење на евиденцијата 
за прием и постапување со отпадот согласно прописите од областа на управувањето со 
отпадот како и за чување на  податоци за  инфраструктурата  на  локацијата.

(3) Субјектите кои вршат третман на отпад треба да поседуваат инсталација која 
располага со соодветна опрема за термички, физички, хемиски , биолошки и механички 
третман во зависност од видот на отпадот, како и според основниот проект согласно 
прописите од областа на градењето.

(4) Субјектите кои вршат преработка на отпад, треба да поседуваат инсталација за 
преработка на отпадот во која ќе се врши преработка на отпадот преку повторно 
користење, рециклирање и други видови на преработка која ќе располага со:

1. соодветна опрема во зависност од видот на преработката на отпадот во согласност со 
фазите на основниот проект согласно прописите од областа на  градењето, како и

2. соодветен начин на постапување со остатокот од преработката на отпадот во 
зависност од неговите карактеристиките согласно прописите од областа на управувањето 
со отпадот.

(5) Покрај условите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член како и условите 
утврдени во  прописите од областа на  постапување со отпадни батерии и акумулатори и 
прописите од областа на постапување со отпадна електрична и електронска опрема, 
субјектите кои вршат складирање на опасен отпад треба да ги исполнуваат и следните 
услови:                

1. опасниот отпад да го складираат на соодветен начин согласно видот и 
карактеристиките на опасниот отпад и да имаат план за превенција кој ја спречува или 
целосно ја елиминира можноста за растурање, истекување или излевање на опасниот 
отпад;

2. складираниот опасен отпад да биде соодветно означен согласно Правилникот за 
поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и 
означување на опасниот отпад;
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3. инсталациите за складирање треба да бидат лоцирани на соодветна оддалеченост од 
други објекти, а воедно инсталацијата и опасниот отпад кој се складира во неа треба да бидат 
заштитени од надворешни влијанија;

4. да имаат соодветен начин на набљудување и систем на обезбедување;
5. да го следат опасниот отпад од неговиот прием се до неговото третирање и/или 

преработка;
6.  во инсталацијата да има простор за паркирање на возилата со кои се врши транспорт 

на опасниот отпад во склоп на локацијата;
7. помеѓу различните видови на опасен отпад треба да има соодветна оддалеченост 

согласно прописите од областа на управувањето со отпадот;
8. локацијата на инсталациите треба да е над евидентираните поплавни нивоа во областа во 

која се наоѓа;
9. објектот во кој се наоѓа инсталацијата да биде соодветно конструиран за да ги 

елиминира сите ризици, емисии или некомпатибилност помеѓу различните видови отпад;
10. во рамките на инсталацијата да има соодветна внатрешната организација, така што 

да има доволно простор за движење и постапување како во текот на редовното работење 
така и во итни ситуации, според основниот проект и во согласност со прописите од 
областа на градењето;

11. да има соодветна опрема за заштита при работа на работниците и план и опрема за 
заштита од пожари согласно прописите од областа заштита при работа;

12. да има  план за постапките за тестирање и одржување на опремата која се користи 
во инсталацијата;

13. да има непречен пристап до системот за комуникација или системот за тревога во 
локацијата и инсталацијата;

14. да има  план за затворање, вклучувајќи и план за периодот по затворањето на 
локацијата кој се однесува на сите елементи на локацијата и сите дејности кои би можеле 
да предизвикаат еколошка хаварија, штета или слично загрозување на човековото здравје 
и животната средина и

15. да има план за управување и употреба на контејнерите, резервоарите и другите 
видови на садови за складирање на отпадот, вклучувајќи ги и начините на редовна 
проценка на нивната исправност.

Член 3
(1) Барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка третман и/или 

за складирање на отпад (во понатамошниот текст: барање за добивање на дозвола) се 
поднесува во писмена форма на образец  во А4 формат,  на хартија во бела боја,  во три 
примероци.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола од ставот (1) на 
овој член, се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој  правилник.

Член 4
(1) Кон барањето за добивање на дозвола од членот 3 на овој правилник, се приложува 

и следната документација:
- потврда дека против барателот, со правосилна судска одлука не е изречена мерка за 

безбедност, забрана за вршење на определена дејност или забрана за вршење на 
професија;

- изјава дека барателот ќе води посебна сметка и одвоена евиденција за секоја од 
дејностите што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат 
податоци за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од 
работењето, финансиските трансакции на претпријатието,  сметководственото работење 
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на претпријатието, како и консолидирани финансиски извештаи доколку барателот врши 
две или повеќе дејности од јавен интерес;

- потврда за финансиска гаранција или соодветно осигурување, кое би било доволно за 
покривање на трошоците за справување со отпад и трошоците за елиминирање на 
штетните ефекти од дозволените дејности без оглед дали настанале за време или по 
истекот на дозволата;  

- потврда дека локацијата на која треба да се врши дејноста складирање, третман и/или 
преработка на отпадот се наоѓа надвор од населено место, односно истата е во зона 
предвидена со планската и урбанистичката документација  на  единицата на локална 
самоуправа;

- доказ за сопственост (Имотен лист) или договор за изнајмување или договор за 
соработка со важност за периодот за кој се бара дозволата;

- дозвола за градба, доколку на локацијата постојат градежни објекти, или Имотен лист 
со внесени градежни објекти; 

- решение за одобрување на Студијата за оценка на влијание врз животната средина, 
или одобрение на Елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за 
животната средина;

- договор со правното или физичкото лице кој поседува дозвола за собирање или 
транспортирање на отпад;

- записници, решенија или заклучоци за последните извршени инспекциски надзори за 
постоечките инсталации  од страна на надлежни инспекциски органи;

- изјава за веродостојностa на поднесените податоци и документација потпишана од 
страна на барателот или лице овластено за застапување и претставување на барателот 
дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник;

- потврда за уплатена административна такса и
- полномошно заверено од овластено лице на барателот, доколку барателот го застапува 

и претставува друго лице.
(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 

средина, по службена должност во име на странката ја прибавува следната документација:
- решение за упис во трговскиот регистар со сите прилози (образец 1 до 7), и
- записници од последните извршени инспекциски надзори од страна на Државниот 

инспекторат за животна средина.
(3) Документите од став (2) на овој член, органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина, ги прибавува по службена должност, по пат на 
размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или писмена форма.

(4) Покрај барањето од членот 3 на овој правилник во случај  на промена и/или 
обновување на дозволата  при отварање на нов објект или локација, барателот ја 
приложува и постојаната дозвола, како и документите  кои што ја потврдуваат промената.  

Член 5
(1) Дозволата за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпадот 

( во понатамошниот текст: дозвола) се состои од два дела:
1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна ги содржи следниве податоци:
- натпис „Република Македонија“ под него е аплициран грбот на Република 

Македонија, а под него стои  натпис “ Министерство за животна средина и просторно 
планирање“ поставени во централна позиција;

- број, подносител и датум на поднесено барање за добивање на дозвола;
- име и вид на дејноста која се врши врз основа на дозволата;
- носител на дозволата;
- седиште;
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- назив и адреса на подружницата/локацијата/општината;
- единствен даночен број на операторот;
- број на решение за издавање на дозвола;
- датум на добивање на дозволата;
- датум до кога важи дозволата;
- место за потпис и печат. 
2) Вториот дел на дозволата ги содржи следниве податоци:
I. Опсег на дозволата:
а) назив и адреса на подружницата/локацијата/општината и
б) вид и количина на отпад кој се преработува, третира и/или складира со  точни називи 

и шифра согласно Листата на видови отпад;
II. Раководење со инсталацијата:
а) стручна спрема и други квалификации на вработените за вршење на дејноста и 

техничка опременост и
б) податоци за управител со отпад, односно за одговорното лице;
III. Податоци и инфраструктура на локацијата:
а) означување на локацијата;
б) систем на обезбедување и системи за видео надзор;
в) услови за внатрешен транспорт на отпад и
г) начин на чување на документација за отпадот;
IV. Повторно започнување со работа на инсталацијата и локацијата и грижа за 

животната средина по престанок на вршење на дејностите: 
- изготвување на планови за работа при повторно отпочнување со работа на 

инсталацијата и план за периодот по затворањето на локацијата со цел заштита на 
животната средина;

V. Работа на инсталацијата:
а) програма за работа на инсталацијата и локацијата;
б) постапки за прием на отпадот;
в) планирање на внатрешен транспорт и
г) програми за употреба и одржување на опремата во инсталацијата;
VI. Емисии:
- гранични вредности на емисиите;
VII. Контрола на бучавата:
- примена на соодветни методи за контрола на бучава;
VIII. Мониторинг:
- инсталирање на опрема за мониторинг на емисии;
IX. Постапување во итни случаи:
- Програма за постапување во итни случаи;
X. Водење евиденција:
- водење на евиденција за земање на примероци, анализи и испитувања и друг вид на 

евиденција согласно прописите од областа на животната средина;
XI. Известување и поднесување на извештаи:
а) постапка на известување за промени во локацијата;
б) начин на редовно известување и
в) дополнителни податоци и информации за секоја инсталација зависно од содржината 

на барањето.
(2) Дозволата од ставот (1) на овој член  се изработува на образец во А4 формат на 

хартија во бела боја.
(3) Формата и содржината на  образецот на дозволата од ставот (1) на овој член се 

дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот 

за формата и содржината на барањето за добивање на  дозвола за преработка, третман 
и/или складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните 
технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/07, 76/07, 122/08, 126/12 и 9/13).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Министер
Бр. 07-2326/5

25 декември 2014 година
за животна средина

и просторно планирање,
Скопје Нурхан Изаири, с.р.
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