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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 18-а став (6) од Законот за управување со отпадот (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и  123/12), 
министерот за животна средина и просторно планирање донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ОТПАД

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на регионалниот план за управување со 

отпад.

Член 2
Регионалниот план за управување со отпад (во понатамошниот текст: регионален план) 

треба да се состои од следните поглавја и тоа: 
1. Извршно резиме;
2. Опис на регионот за управување со отпад; и
3. Податоци за регионалниот план.

Член 3
Поглавјето за извршно резиме треба да ги содржи општите цели на регионалниот  план, 

подготвени врз основа на барањата од прописите за управување со отпадот и животната 
средина како и стратешките и планските документи од областа на управувањето со 
отпадот.  

Член 4
(1) Поглавјето за опис на регионот за управување со отпад (во понатамошниот текст: 

регион) во воведниот дел  треба да содржи генерален опис на регионот, вклучувајќи и 
мапа на која ќе се прецизира: географската локација, населбите во општините  и 
административните граници на општините кои го сочинуваат регионот.  

(2) Во поглавјето од став 1 на овој член треба да се внесат  податоците за географска 
локација клима, топографските карактеристики, општата геологија и хидрологија на 
територијата на регионот  (особено природата и обемот на подземните води во регионот - 
зафат, категорија и квалитет,  површински води во регионот – (езера, реки и потоци и 
квалитет на водата), природни ризици, искористување на земјиште и правен статус на 
заштитени подрачја, правниот статус на користење на земјиштето (урбанистички и други 
планови) и последиците од истите врз планирањето на управувањето со отпад во 
регионот, посебно во однос на идните количини и составот на создадениот отпад во 
урбаните, руралните средини,отпадот од индустријата и од други дејности.

(3) Поглавјето од став 1 на овој член треба да содржи и податоци за транспортната 
инфраструктура на регионот, водоводната мрежа, инсталации и објекти за постапување со 
отпад и инсталации за  третирање на отпадни води, болниците и центрите за јавно 
здравство, број на населението и густина на населеност, вклучувајќи и просечен број на 
членови по домаќинство. 

Член 5
Поглавјето за податоци за регионалниот план  се состои од седум  подпоглавја и тоа: 
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1. Основ за создавање на отпад;
2. Социо-економски опис на регионот; 
3. Опис и оценка на постоечката состојба во управување со отпад во рамките на 

регионот; 
4. Анализа на  недостатоците на постоечкиот системот за управување со отпад; 
5. Прогноза за создавање на отпадот; 
6. Цели, опции  за постапување со отпадот;
7. Акционен план;
8. Видови и проценка на трошоци; и
9. Листа на индикатори.

Член 6
(1) Во подпоглавјето основ за создавање на отпад од член 5 точка 1 на овој правилник  

треба да се  содржани основни информации за  изворите за создавањето на отпад во 
регионот по видови и место на создавање со збирна анализа на создавањето на отпад и 
синтетизирани во табеларна форма со приказ по општини. 

(2) Во основот за создавање на отпадот од став 1 на овој член треба да се наведат и 
податоци за бројот на населението, како и приказ на жители по рурални и урбани средини 
и број на посетители и туристи.

(3) Податоците за количините на создаден отпад треба да бидат дадени за секој вид на 
отпад и за секоја дејност.

(4) Збирната  анализа од став 1 на овој член треба да содржи и кратка анализа и 
проценка за последните трендови во создавањето  на отпадот.  

Член 7
(1) Во подпоглавјето социо-економски опис на регионот од член 5 точка 2 на овој 

правилник треба да се содржани  информации за социо-економските аспекти на регионот, 
било за регионот во целина или, во случај на значителни разлики, за секоја општина 
одделно. Разликите помеѓу урбаните и руралните средини треба да бидат нагласени.

(2) Во информациите од став 1 на овој член треба да се содржани  податоци за бројот на 
вработени лица во секој од поважните дејности и просечните примања на вработен по 
сектор, просечните приходи и расходи по глава на жител и по домаќинство. 

Член 8
(1) Подпоглавјето oпис и оценка на постоечкото управување со отпадот во рамките на 

регионот од член 5 точка 3 на овој правилник треба да содржи:
1. краток опис на  постојното организирано управување со отпад во регионот било  на 

општинско или регионално ниво, во согласност со  прописите  за управување со отпадот; 
2. активности на надлежните органи за управување со отпад, одделно во однос на 

регулирањето , спроведувањето  и извршување во управувањето со отпадот: 
3. вкупниот број на вработени кои моментално работат на управување со отпад во 

регионот, доколку е тоа потребно и за секоја општина одделно вклучувајќи ја и улогата на 
јавните комунални претпријатија;

4. листа на инвентар на постоечките станици, опрема и објекти за управување со отпад 
во регионот, вклучувајќи ги објектите за складирање на отпад, возилата за собирање на 
отпад (на пр. нивната сопственост, вид, капацитет и старост); корпите за 
отпад/контејнерите (вклучувајќи  податоци за видот, капацитетот и староста).  

5. податоци за висината на надоместоците (цена) и методите според кои се пресметува  
надоместокот по домаќинство кој треба да се изрази како процент од годишните просечни 
примања по домаќинство;
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6. опис на  системот кој се користи за собирање на надоместокот од сите категории на 
корисници и степенот на наплата на истиот (на пример: домаќинства, деловни субјекти, 
институции и индустриски капацитети), како и податоци за висината на собраниот 
надоместок во изминатите три години за секоја корисничка категорија посебно; 

7. податоци за бројот на канти за отпадоци/ контејнери, фреквенција на собирање на 
отпад која се обезбедува во населените места во секоја општина во регионот, во смисла на 
процент на население покриено со вакви услуги на собирање на отпад, шемите за  
селективно собирање  по различни дејности,  број на собирни места, број на собирни 
места за  отпад кој може да се преработува на секои 1000 жители, фреквенција на 
собирање и степенот на покриеност треба да бидат содржани во ова подпоглавје.

8. податоци за различните текови на отпад (доколку истите се сметаат за релевантни за 
системите за управување со отпад во регионот;

9. податоци за собраните материјали за рециклирање; 
10. податоци за собраните количините на локално ниво  и/или проценките засновани 

врз основните показателите за создавање на отпад и нивото на постоечките услуги кои 
треба да бидат обезбедени за кабастиот отпад, биоразградлив отпад, отпад од чистење на 
улици,  отпад добиен од сточарски дејности во населените места, опасни фракции на 
отпад од домаќинства или институции, количината на индустриски неопасен отпад, 
податоци за собраните количини на отпад од градежништво и шут и информации за 
индустриски опасен отпад .

11. податоци за постоечките “диви депонии“ и напуштени “ѓубришта“, индустриските  
депонии и одобрени (општински) депонии. 

12. податоци за локациите на постоечките “диви депонии“ кои треба да бидат дадени за 
секоја општина одделно со координати за секоја локација,  поединечно, како и податоци за  
нејзината површина, видот и количината на одложен отпад и ризикот по животната средина.

13. податоци  за одобрените локации за одлагање на отпад (општински) депонии во 
секоја општина од регионот, кои треба особено да содржат : 

- податоци за сите добиени дозволи или овластувања (вклучително и датумите на 
издавање);

- податоци за сопственоста на локацијата; површината на локацијата и назначените 
парцели за депонирање на отпадот; 

-  годишното ниво на одложен отпад;
-  целокупниот волумен на депониран отпад; 
-  проценка на преостанатиот капацитет на депонијата;
- методи на работа (опремата која се користи, вклучително и годината на производство, 

нивната состојба и планираната година за замена на истата како и  методот за мерење на 
отпадот;  

-  степенот на пристап на неформални лица до локацијата; и
-  нивото на рециклирање, доколку постои. 
14. податоци за дивите депонии, индустриските депонии и одобрени (општински) 

депонии кои треба да се прикажат и во табеларна форма за секоја општина поединечно.
15. податоци за видот и времетраењето на договорите, превземените задачи и 

активности, сопственоста и управувачката структура, начинот на известување, како и било 
која друга постоечка мерка поврзана со учинокот при управувањето со отпадот, во случај 
кога одредени дејности и/или активности во областа на управувањето со отпад ги 
спроведуваат правни или физички лица од приватниот сектор, (врз основа на договори со 
конкретната општината или на друг начин). 

(2) Доколку не постојат податоци од став (1) точка 7 на овој член прецизно  треба да се 
направат проценки врз основа на просечните вредности во регионот. 
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(3) Кога не се достапни прецизни податоци за количината за создаден отпад треба да се 
прогнозира преку статистички методи врз основа на податоците добиени од други региони 
со слични социо-економски услови. 

(4) Податоците за создавањето на отпад потребно е да се проценуваат во споредба со 
добиените податоци за собраниот отпад. Во случај кога постојат големи разлики, ваквите 
разлики треба да бидат проследени со соодветни забелешки.  

Член 9
Подпоглавјето анализа на недостатоците на постоечкиот систем за управување со отпад 

од член 5 точка 4 на овој правилник треба да обезбеди анализа на постоечкиот систем на 
управување со отпад, земајќи ги во предвид барањата содржани во прописите  за  
управување со отпад и стратешките и плански документи за управување со отпад. 

Член 10
(1) Подпоглавјето прогноза за создавање на отпад од член 5 точка 5 на овој правилник 

треба да биде изготвена за период од 12 години. 
(2) Прогнозата од став (1) на овој член треба да опфати и прогноза на создавачите на 

отпад со резиме и анализа на прогнозата за создавањето на  отпадот.
(3) Прогнозата за количини на создаден отпад со кој ќе се управува и неговиот состав, 

земајќи ги во предвид социо-економскиот развој на регионот треба да се базира на целите 
и хиерархијата во управувањето со отпадот  поставени за спроведувањето на прописите  
од областа на управување со отпадот. 

(4) Идниот развој на регионалниот системите за управување со отпад може да се даде  
преку опис и проценка на определен број сценарија на можни прогнози со висок, среден 
или низок ризик, за временски период од пет години земајќи во предвид дека намалување 
на отпадот треба да е приоритет.  

(5) Прогнозата за создавање на отпад треба да биде воведена за секоја општина 
пооделно, со генерално резиме на регионално ниво и истото треба да опфати повеќе 
индикатори согласно член 11 на овој правилник.

Член 11
(1) Прогноза на создавачите на отпад од член 10 став (2) на овој правилник треба да ги 

опфати следните индикатори:
1. Социо-економски трендови во регионот;
2. Број и порастот на население (жители, посетители/туристи, стапка на вработеност по 

дејности);
3. Прогноза за степенот на собирање со  количина и состав на отпад;
4. Видови на отпад (отпад од домаќинства , комерцијален и индустриски неопасен 

отпад;
5. Отпад за преработка;
6. Биоразградлив отпад (комунален зелен отпад и селектиран зелен отпад);  
7. Кабаст отпад;
8. Отпад од земјоделски и сточарски дејности;
9. Градежен отпад и шут;
10. Посебните текови на отпад (отпад од пакување, отпад од електрична и електронска 

опрема, батерии и акумулатори, стари гуми, стари возила, отпадни масла и сл.); и
11. Отпад од третман на води и отпадни води.
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Член 12
(1) Резиме и анализа на прогнозата за создавање отпад од член 10 став (2) на овој 

правилник треба да  содржи резиме на индикаторите од член 11 на овој правилник и 
податоци за прогнозата за создавање на отпад во регионот за временски период од 12 
години.

(2) Анализата од став (1) на овој член треба да содржи и заклучоци за управувањето со 
отпад во регионот за временски периодот предвиден со регионалниот план.

Член 13
(1) Подпоглавјето цели и  опции   за постапување со отпадот од член 5 точка 6 на овој 

правилник треба да ги опфати следните мерки :
1. спречување и намалување на растот на отпад; 
2. собирање на комунален отпад (услуги и степен на покриеност); 
3. рециклирање и преработка на отпад; 
4. отстранување на отпад, вклучувајќи и намалување на  биоразградлив отпад;
5. посебни текови на отпад; 
6. затворање, рекутивација и грижа по затворањето на општинските депонии;
7.  затворање и рекултивација на “дивите депонии“ и напуштени “ѓубришта“ ; 
8. поврат на трошоци; и
9. едукација и подигање на јавната свест.
(2) Во целите и опциите од став (1) на овој член треба да се утврдат и потребите на 

регионот од локации и инсталации за постапување со отпад, вклучувајќи го и 
отстранувањето;

(3) Поставените цели треба да се мерливи, со соодветни рокови според конкретни 
активности најмалку за  нивото на услуги за собирање на цврст комунален отпад,  
селектирање на местото на создавање и одделно собирање на отпад,  усогласени со 
барањата од прописите за управувањето со отпадот и цели поставени со стратешките и 
плански документи .

(4) Поставените цели треба да вклучуваат и преработка на отпадот, собирање на 
посебни текови на отпад, затворање на општинските депонии, затворање, отстранување 
и/или рекултивирање на дивите депонии, примена на целосен поврат на трошоци, и 
ефективна наплата на надоместоците. 

(5) Во ова подпоглавјето треба да се постават и цели за едукација и подигање на јавната 
свест за прашањата поврзани со управување со отпад, со посебен акцент на 
спроведувањето на хиерархијата во управувањето  отпадот на локално ниво. 

(6) За роковите од став (3) на овој член, подпоглавјето треба да содржи и акционен план 
со времени рокови кои ќе се спроведуваат постепено до постигнување на  целите и 
целосен поврат на трошоците.

Член 14
(1) Во содржината на опциите за постапување со отпадот од член 13 на овој правилник  

потребно е да даде осврт на повеќе опции кои се однесуваат на одредени аспекти од 
системот на управување со отпад со цел да се постигне одржливо и финансиски 
исплатливо интегрирано управување со отпад во регионот согласно со прописите за 
управување со отпадот и стратешките и плански документи. 

(2) Повеќето опции од став (1) на овој член треба да се анализираат и проценуваат во 
однос на секој елемент од системот за регионално управување со отпад во однос на 
исполнувањето на целите со комбинирање на одреден број на реалистички сценарија.
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(3) Врз основа на резултатите добиени од спроведената анализа и проценка во 
содржината на планот потребно е да се препорача најприфатлив регионален систем за 
регионално управување со отпад, со соодветно образложение за оправданост на  истиот.

(4) Препорачаниот регионален систем од став (3) на овој член  треба да содржи и листа 
на клучни задачи и мерките потребни за негово спроведување. 

Член 15
(1) Подпоглавјето акционен план од член 5 точка 7 на овој правилник треба да содржи 

опис на акциониот план, вклучувајќи ги главните задачи и мерки потребни за 
спроведување на препорачаниот  регионален систем за регионално управување со отпад 
од член 14 став (3) на овој правилник.  

(2) Акциониот план треба јасно да ги дефинира дејствата, времетраењето и 
одговорноста за спроведување, заедно со трошоците за мерките кои треба да се спроведат, 
да постави институционална и административна рамка за спроведување и раководење со 
избраниот систем за управување со отпад во регионот и надлежните органи за 
спроведување  на  задачите и мерките. 

(3) Акциониот план треба да содржи јасни и мерливи чекори за секоја од поставените 
задачи и мерки,   презентирани во табеларна форма.

Член 16
(1) Поставените мерки за спроведување на планот можат да бидат:
1. Приоритетни мерки  за период  до три години;
2. Краткорочни мерки за период до пет години;
3. Среднорочни мерки  за период од шест до десет години  и
4. Долгорочни мерки  за период  повеќе од десет години.
(2) Во содржината на краткорочните мерки треба да се наведе потребата за решавање 

на најитните недостатоци во постоечкиот систем за управување со отпадот, како и 
потребата да се изгради основа за идниот систем на управување со отпад во регионот, 
вклучувајќи ги и  институционалните и организациони мерки, постепено спроведување на 
остварлив и достапен регинален систем за управување со отпад, мерки за селектирање на 
местото на создавање, како и одделно собирање на отпадот за рециклирање и преработка.

(3) Приоритетните мерки треба да  обезбедат услуги за собирање на отпад кои ќе му 
бидат достапни на населението во текот на целиот преоден период (односно до 
донесувањето на краткорочните и среднорочните мерки).  

(4) Приоритетните и краткорочните мерки треба да бидат детално опишани и 
испланирани, додека пак долгорочните мерки може да бидат дадени во индикативна 
форма. 

(5) Акциониот план треба да содржи доволно податоци врз основа на кои што,  може да 
се утврди нивото на потребни инвестиции и реинвестиции во текот на различни периоди, 
заедно со проценките за потребните оперативни трошоци.

Член 17
Во подпоглавјето содржина на видовите и проценка на трошоци од член 5 точка 8 на 

овој правилник треба да бидат опфатени следните трошоци:
1. инвестициски трошоци;
2. оперативни трошоци; 
3. проекции за проток на пари;
4. финансиски план/ови;
5. можни извори на финансирање и
6. план за утврдување на цени /надоместоци/тарифи.
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Член 18
(1) Во подпоглавјето листа на индикатори од член 5 точка 9 на овој правилник треба да 

се дефинираат  релевантни, реални и објективно потврдени индикатори, со цел да се 
обезбеди рамка за мерење на напредокот во однос на задачите и мерките од акциониот 
план и постигнатите резултати во согласност со утврдените цели.

(2) Избраните индикатори треба да ги опфатат минимум следниве аспекти: ниво на 
услуги и степен на покриеност, протоци на отпад (односно количества и состав на разните 
текови на отпад), напредок во постигнувањето на поставените цели,напредок во 
подобрувањето на постојните општинските депонии до прифатливо привремено ниво, 
напредок во затворањето и рекултивација на “дивите депонии“, напредок во 
инсталирањето на мерни мостови (ваги), напредок во селектирање и одделното собирање 
на отпад, рециклирање, ефикасност во наплата на надоместоците и спроведување на 
активности за едукација и подигнување на  јавната свест.

Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“ .

Бр. 07 - 929/8 Министер за животна средина
20 април 2013 година и просторно планирање,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.


