
Службен весник на РМ, бр. 126 од 10.10.2012 година 

1 од 19 

20121263093 
 

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, 71/04, 107/07,  102/08, 143/08, 124/10 и 51/11), 
министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, 
ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА 

ОТПАД 
 

Член 1 
Во  Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за 

преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата 
како и минималните техничките услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или 
складирање на отпад („Службен весник на Република Македонија“ број  23/07, 76/07 и 
122/08 ) во  членот 3 во ставот (1) по алинеjа 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6  кои 
гласат : 

“- Потврда  дека локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или 
преработка на отпад се наоѓа надвор од населено место, односно истата да е предвидена 
согласно планската и урбанистичката документација на единиците на локалната 
самоуправа; 

- Дозвола за градба, доколку на локацијата постојат градежни објекти, или имотен лист 
со внесени градежни објекти. 

Во алинејата 8 по зборовите : „Доказ за сопственост„ се додаваат зборовите: “(имотен 
лист) “. 

 
Член 2 

Членот 4 се менува и гласи : 
 

„Член 4 
(1) Дозволата се состои од два дела : 
1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна ги содржи следните 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; 

- име и вид на дејноста која се врши врз основа на дозволата; 
- носител на дозволата; 
- седиште; 
- назив и адреса на подружницата/локација/општина, 
- матичен/даночен број на операторот; 
- датум на добивање на дозволата и датум до кога важи дозволата; 
- печат на Министерството за животна средина и просторно планирање и потпис на 

овластено лице. 
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2) Вториот дел на дозволата ги содржи следните податоци: 
а) Назив и адреса на подружницата/локација/општина; 
б) Опсег на дозволата 
- вид и количина на отпад кој се преработува, третира и/или складира; 
- раководење со локацијата 
в) Број на вработени и нивна стручна спрема и други квалификации на вработените за 

вршење на дејноста и техничка опременост; 
г) Податоци за управител со отпад, односно за одговорно лице; 
- податоци и инфраструктура на локацијата 
д) Означување на локацијата; 
ѓ) Систем на обезбедување и систем на видео надзор; 
е) Услови за внатрешен транспорт на отпад; 
ж) Начин на чување на документација за отпадот; 
- начин на работа при повторно отпочнување со работа на инсталацијата и грижа за 

животната средина по престанок на вршење на дејноста; 
з) 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; 

ѕ) Работа на инсталацијата 
- програма за работа на локацијата и инсталациите; 
- постапки за предприем и прием на отпадот; 
- планирање на внатрешен транспорт; 
- програми за употреба и одржување на опремата во инсталацијата; 
и) Емисии 
ј) Гранични вредности на емисиите; 
к)Контрола на бучавата 
- примена на соодветни методи за контрола на бучава; 
- мониторинг 
л) Инсталирање на опрема за мониторинг на емисии; 
- постапување во итни случаи 
љ) Програма за постапување во итни случаи; 
- водење евиденција 
м) Водење на евиденција за земање на примероци, анализи и испитувања и друг вид на 

евиденција согласно законот; 
- известување и поднесување на извештаи  
н) Постапка на известување за промени во локацијата; 
њ) Начин на редовно известување; 
(2) Дозволата се изработува во А4 формат. 
(3) Дозволата е дадена на образец - Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 
(4) Во содржината на дозволата по потреба се внесуваат и дополнителни податоци и 

информации за секоја инсталација, зависно од содржината на барањето.“  
 

Член 3 
Во членот 5 во  ставот (1) по алинејата 2 се додава нова  алинеја 3  која гласи: 
„-  Минимална површина на локацијата за која се бара дозволата за преработка, 

третман и/или за складирање на отпад треба да е  најмалку 1000 квадратни метри. 
Во ставот (2) во воведната реченица зборовите „ поседува инсталација која “ се бришат. 
Во алинеја 1 зборот „има“ се заменува со зборот „имаат“. 
Во алинеја 2 зборот „располага“ се заменува со зборот „располагаат“. 
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Во алинеја 3 зборот „располага“ се заменува со зборот „располагаат“ и точката на 
крајот на реченицата се заменува со точка и запирка. 

По алинеја 3 се додаваат 10 нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 кои гласат: 
- „на локацијата треба да има обезбеден пристап за моторни возила наменети за 

транспорт на отпадот; 
- сите видови на отпад кои се складираат и се третираат а се чувствителни на 

атмосферски влијанија треба да бидат складирани во затворен или покриен објект или 
простор; 

- пооделните видови на отпад кои се складираат на посебни определени делови  од 
локацијата треба да бидат меѓусебно раздвоени еден од друг (со или без прегради); 

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

- локацијата треба да е оградена со непроѕирна тврда ограда со минимална висина од 
2,5 метри која овозможува визуелна заштита од надвор и спречува влегување на 
неовластени лица и животни на локацијата; 

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

физички лица. Вагата треба да биде баждарена од страна на сертифицирана компанија; 
- 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; 

- 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 

- на локацијата треба да е поставена административна канцеларија за водење на 
евиденцијата за прием и постапување со отпадот согласно прописите за управување со 
отпад.“  

Во ставот (5) воведната реченица се менува и гласи: 
“(5) Покрај условите пропишани со Правилникот за начинот и условите за складирање 

на отпадот , условите согласно прописите за поставување со отпадни батерии и 
акумулатори и прописите за постапување со отпадна електрична и електронска опрема 
субјектите кои вршат складирање на опасен отпад треба да ги исполнат и следните 
услови:“ 

 
Член 4 

Прилозите 1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 3  кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 07-7796/3                        Министер за животна средина 

14 септември 2012 година          и просторно планирање,  
      Скопје                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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