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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 38 став (15) од Законот за управување со отпадот („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08 и 124/10), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ПРОГРАМАТА СПОРЕД КОЈА СЕ ПОЛАГА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАБОТИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД И 
НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ОБРАЗЕЦОТ НА 
УВЕРЕНИЕТО, КАКО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата според која се полага стручен испит за 

вршење на работите за управување и/или постапување со отпад и  начинот на полагање на 
стручниот испит, образецот на уверението, како и висината и начинот на плаќање на 
надоместокот за полагање на стручниот испит (во натамошниот текст: стручниот испит). 

 
Член 2 

Стручниот испит се полага според Програма за полагање стручен испит, која е дадена 
во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

 Стручниот испит се полага пред Комисија за полагање стручен испит за вршење на 
работите за управување и/или постапување со отпад (во натамошниот текст: Комисија). 

 
Член 4 

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина објавува јавен оглас за пријавување на кандидати за полагање стручен испит. 
Јавниот оглас се објавува во два дневни весници и веб страната на органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина. 

(2) За местото и датумот на полагање на стручниот испит пријавените лица (во 
понатамошниот текст: кандидат) се известувaт со соопштение преку веб страната на 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. 

(3) Испитот нема да се одржи во определниот термин доколку не се пријавиле најмалку 
пет кандидати. 

(4) Доколку и во наредниот термин определен за одржување на струниот испит барања 
имаат поднесено помалку од пет кандидати испитот се одржува. 

(5) Стручниот испит се спроведува најмалку еднаш годишно. 
 

Член 5 
(1) Кандитатот за полагање на стручниот испит поднесува барање до органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. 
(2) Кон барањето кандидатот ги приложува следните документи: 
- Сопствена биографија која содржи име и презиме на кандидатот, датум и место на 

раѓање, адреса на живеење, 
- Доказ за завршено високо или вишо образование, 
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- Доказ за тригодишно односно петгодишно работно искуство во областа на 
управувањето со отпадот и/или животната средина, 

- Сертификат за стручна оспособеност, 
- Уплатница од 3.000 денари. 
(3) Барањето со приложените документи кандидатот ги доставува во затворен коверт на 

кој пишува: 
„Барање за полагање стручен испит за вршење на работите за управување и/или 

постапување со отпад“. 
 

Член 6 
(1) Пред почетокот на полагање на стручниот испит комисијата го проверува и 

утврдува идентитетот на кандидатите преку проверка на документи за идентификација и 
проверува дали кон барањата се приложени документите од член 5 на овој правилник.  

(2) Доколку Комисијата констатира дека доставената документација не е потполна, го 
известува кандидатот во определен рок, пред одржување на усмениот дел од стручниот 
испит да ги достави бараните документи. 

(3) Рокот од став (2) на овој член не може да биде подолг од седум дена. 
(4) Доколку кандидатот не ги достави бараните документи во определениот рок се 

смета дека се откажал од своето барање. 
(5) За пријавените кандидати Комисијата води евиденција. 
 

Член 7 
(1) Испитот се полага писмено и усмено. 
(2) Прашањата за писмениот и усмениот дел од испитот се подготвуваат од страна на 

членовите на Комисијата. 
(3) Писмениот дел се состои од 40 прашања. 
(4) Комисијата го определува времето за полагање на писмениот дел од стручниот 

испит. 
(5) Усмениот дел од испитот се состои во поставување и одговорање прашања и 

разработка на конкретна ситуација за постапување со отпад која особено треба да ги 
опфаќа темите од класификацијата на отпадот, основни барања за постапување со 
отпадот, посебно опасниот отпад, ознаки и налепници за означување, референци во 
документи за увоз, извоз и транзит на отпад, документи за следење и известување за 
постапување со отпад. 

(6) Усмениот дел од испитот се полага најдоцна 30 дена по одржувањето на писмениот 
дел од стручниот испит. 

 
Член 8 

(1) Оцената на знаењето се врши со добивање на описна оцена во форма на „положил“ 
и „неположил“ за писмениот и усмениот дел посебно. 

(2) Услов за полагање на усмениот испит е кандидатот да го положил писмениот дел од 
испитот. 

(3) Описната оцена „положил“ за писмениот дел од стручниот испит се добива ако 
кандидатот одговорил точно најмалку 65% од вкупниот број на прашањата. 

(4) За оцената на усмениот дел од стручниот испит секој член на Комисијата дава 
мислење и одлучуваат со мнозинство гласови. 

 
Член 9 

(1) Полагањето на испитот може да се откаже ако кандидатот не се појавил на денот на 
одржувањето на писмениот дел од испитот. 
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(2) Усмениот дел од стручен испит може да се одложи по писмено барање на 
кандидатот кој го положил писмениот дел од стручниот испит поради болест, несреќа, 
смртен случај во семејството или други оправдани причини за што кандидатот до 
Комисијата доставува докази. 

(3) Писменото барање од став (2) на овој член, се поднесува на денот на одржувањето 
на усмениот дел од стручниот испит. 

(4) За оправданоста на причините од став (2) на овој член одлучува Комисијата со 
мнозинство гласови. 

(5) Надоместокот за полагање на стручниот испит не му се враќа на кандидатот. 
 

Член 10 
(1) На кандидатот кој го положил писмениот и усмениот дел од стручниот испит му се 

издава Уверение за положен стручен испит за вршење на работите за управување и/или 
постапување со отпад (во натамошен текст: Уверение). 

(2) Уверението му се издава најдоцна во рок од еден месец од денот на полагањето на 
усмениот дел од стручниот испит. 

 
Член 11 

(1) Уверението содржи: 
- грб на Република Македонија, 
- натпис Република Македонија-Министерство за животна средина и просторно 

планирање, 
- име и презиме на кандидатот кој положил стручниот испит, 
- место и датум на раѓање, 
- бројот под кој е евидентиран во органот на органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина (архивски број), 
- датум на издавање на уверението и, 
- потпис на министерот за животна средина и просторно планирање. 
(2) Образецот на уверението е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 12 
Надоместокот за полагање на стручниот испит изнесува 3.000 денари. 
  

Член 13 
Одредбата од член 5 став (2) алинеја 4 од овој правилник ќе се применува од 30 јуни 

2011 година. 
 

Член 14 
Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

програмата и начинот за полагање на стручниот испит за вршење на работите на 
управител со отпад, образецот на уверението за управител со отпад, како и висината и 
начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 137/09). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 07-10210/4                                                                         Министер за животна 

23 ноември 2010 година                                                                 средина и просторно планирање, 
      Скопје                                                                                    д-р Неџати Јакупи, с.р                               
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Прилог 1 
 
 

I. Tеми за полагање на стручниот испит 
 
1. Стратегија, планови и програми за управување со отпадот 
2. Постапување со отпадот 
-  постапување со неопасниот отпад 
-  постапување со посебните видови неопасен отпад 
-  постапување со опасниот отпад 
-  постапување со посебните видови опасен отпад 
3. Депонии 
4. Горење или согорување на отпадот 
5. Увоз, извоз и транзит на отпад преку територијата на Република Македонија 
6. Информативен систем 
7. Надзор и надлежни органи 
8. Интегрирани еколошки дозволи за работење на инсталациите коишто влијаат врз 

животната средина. 
 

II. Список на литература за подготовка  
на стручниот испит 

  
1. Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10). 
2. Уредба за определување на активности на инсталациите за кои се издава интегрирана 

еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05). 
3. Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

68/04, 107/07, 102/08,143/08 и 124/10). 
4. Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите видови 

неопасен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/07). 
5. Листа на видови отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05). 
6. Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со 

отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и 
формата и содржината на обрасците за годишни извештаи за постапување со отпад 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06). 

7. Правилник за содржината и начинот на водење, чување и одржување на евиденцијата во 
регистарот на отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/09). 

8. Правилник за начинот и условите за функционирање на интегрирана мрежа за 
одстранување на отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06). 

9. Правилник за формата и содржината на барањето, формата и содржината на 
дозволата за собирање и транспортирање на комунален и другите видови на неопасен 
отпад, како и минималните технички услови за вршење на дејноста собирање и 
транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 8/06 и 133/07). 

10. Правилник 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 отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/07, 76/07 и 122/08). 
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11. Правилник за формата и содржината на дозволата, барањето и регистарот за 
издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот и постапката за издавање на 
дозволата, начинот на водење на евиденцијата како и условите на начинот за вршење на 
дејноста трговија со неопасен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/07). 

12. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и 
формата и содржината на дозволата за оператор на депонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.140/07 и 162 /08). 

13. Правилник за минималните технички услови во поглед на заштита на животната 
средина кои треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги 
исполнуваат локациите на кои што се градат односно се поставуваат претоварните 
станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварните станици според видовите 
на отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/07). 

14. Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои 
содржат азбест („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/06). 

15. Правилник за начинот и условите за постапување со ПХБ,  начинот и условите што 
треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на 
ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата која што содржи ПХБ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.48/07). 

16 Правилник за начинот на постапување со медицински отпад, како и начинот на 
пакување и обележување на медицинскиот отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.146/07). 

17. Правилник за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, 
складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на водење евиденција и 
доставување на податоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/07). 

18. Правилник за поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на 
пакување и означување на опасниот отпад(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/08). 

19. Правилник за начинот и условите за складирање на отпад, како и за условите кои 
треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/07). 

20. Правилник за формата и содржината на барањето за основање на депонија за неопасен 
и инертен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/07). 

21. Правилник за начинот и постапката за работа, следење, работа и контрола на 
депонијата за време на работењето, како и следење и контрола на депонијата во фазата на 
затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и условите за 
грижа за депониите откако тие ќе престанат да работат  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 156/07). 

22. Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, 
подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за тестирање, 
земање мостри и прифаќање на отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/08). 

23.Правилник з условите кои треба да ги исполнуваат депониите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.78/09). 

24. Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/08). 

25. Национален план за управување со отпад (2009-2015) на РМ („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 77/09). 

26. Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 161/09). 
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27. Правилник за формата и содржината на образецот за водење на евиденција на 
правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, производители и самостојни 
постапувачи со отпад од пакување, начинот на водење на евиденција како и формата и 
содржината на образецот на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпад 
од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/10). 

28. Листа на илустративни примери на пакување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. бр. 52/10). 

29. Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за 
идентификација и означувањето на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и 
формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. бр. 62/10). 

30. Правилник за начинот на водење, формата и поблиската содржина на базата на 
податоци и информативниот систем за пакување  и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 113/10). 

31. Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот 
и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во Република 
Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие 
пакувања, формата и содржината на образецот на производствената спецификација, 
формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено 
на пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води 
евиденцијата(„Службен весник на Република Македонија“ бр.117/10). 

31.Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10). 

31. Законодавството на Европска Унија во областа на управување со отпадот. 
32. Базелска Конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувања со 

опасен отпад и негово депонирање, Конвенцијата е ратификувана со Закон за 
ратификација („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97). 

- Амандман на Базелска Конвенција во врска со контролата врз прекуграничните 
загадувања со опасен отпад и негово депонирање и амандман на Анекс I, Aнекс VIII и 
Анекс IX, Амандманите се ратификувани со Закон за ратификација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.49/2004). 
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