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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Врз основа на член 57, став 4 и член 64, став 3, од Законот за управување со отпад („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 71/2004 и 107/2007), министерот за животна 
средина и просторно планирање, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОПАСНИОТ 
ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските условите за постапување со опасен 
отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад. 

 
Член 2 

(1) При постапувањето со опасниот отпад треба да се преземат сите неопходно мерки за 
да се спречат или кога тоа не е можно да се ограничат во најголема мера влијанијата врз 
животната средина, загадувањето на воздухот, подземните и површински води, почвата, 
ризиците по здравјето на луѓето коишто произлегуваат при постапувањето со опасниот 
отпад. 

(2) При постоење на технички можности создавачот, односно поседувачот при 
собирањето на опасниот отпад треба да преземе мерки за намалување на степенот на 
опасност на отпадот, намалување на обемот на отпадот и негово подготвување за безбеден 
транспорт. 

(3) Собирањето и складирањето на опасниот отпад треба да се врши само ако тој е 
соодветно пакуван и означен согласно став 7 на овој член  и доколку правните и 
физичките лица поседуваат дозвола согласно прописите за управување со отпадот. 

(4) Третман и/или преработка или отстранување на опасен отпад се врши во инсталции 
и објекти кои ги исполнуваат барањата за: 

- примена на најдобрите достапни техники според условите предвидени во 
интегрираните еколошки дозволи, согласно прописите за животна средина или условите 
предвидени во дозволата согласно прописите за управување со отпад; 

- примена на прописите за заштита од пожари; 
- примена на прописите за здравствена заштита и прописите за заштита при работа; 
- потребен квалификуван и обучен кадар за постапување со опасен отпад.  
(5) Објектите и инсталциите во кои се третира и/или преработува или отстранува 

опасниот отпад треба да имаат решение за одобрување на студијата за оценка на влијание 
врз животната и да се евидентирани во Министерството за животна средина и просторно 
планирање, или решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина 
согласно прописите за животната средина. 

(6) Преработка на опасен отпад се врши во објекти кои треба да располагаат со 
соодветна опрема во зависност од видот на преработката на опасниот отпад. 

(7) Транспорт на опасен отпад се врши само ако отпадот е соодветно пакуван и означен 
согласно прописите за управување со отпад, прописите за превоз на опасни материи и 
ратификуваните меѓународни договори. 
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II. Поблиски услови за постапување со опасен отпад 
 

Член 3 
(1) Собирање на опасен отпад се врши заради негова складирање, преработка и/или 

отстранување. 
(2) Собирање на опасен отпад се врши на местото на неговото создавање, во пакување 

кое е соодветно за неговите карактеристики и на начин со кој се оневозможува негово 
растурање, излевање и протекување.  

(3) Правните и физичките лица за собирање и транспортирање на опасен отпад треба да 
поседуваат дозвола согласно член 66 од Законот за управување со отпад и да обезбедат 
шема за собирање и транспортирање на опасниот отпад. 

(4) Шемата за собирање и транспортирање на опасниот отпад од став 3 на овој член 
содржи: 

- опис на системот за собирање и изнесување; 
- временски распоред на собирањето и изнесувањето; 
- видови на садови кои се користат; 
- опис на користените техники и 
- опис на користените пакувања. 
 (5) За собирањето на опасен отпад треба да се има склучен договор во смисла на член 

65 од Законот за управување со отпад.  
(6) Опасниот отпад треба да се собира со опрема која треба да е соодветна и добро 

одржувана за да се спречи растурање, излевање или протекување на опасниот отпад. 
(7) Доколку опасниот отпад не се собира на местото на неговото создавање, истиот 

треба да се собира на точно определени собирни локации согласно Програмата за 
управување со отпад од член 21 од Законот за управување со отпад. 

(8) Собирните локации од став 7 на овој член се места за времено складирање на 
опасниот отпад пред неговиот третман, преработка и/или отстранување. 

(9) Условите кои треба да ги исполнуваат локациите на кои се складира отпадот треба 
да се во согласност со прописите за управување со отпад, како и да имаат: 

- посебен простор за прием и предавање на опасниот отпад; 
- посебен пристап за возилата и механизацијата со кои се врши товар, растовар и 

транспорт на опасниот отпад;  
- апарат за мерење на тежината на количината на опасниот отпад и  
- место каде се земаат примероци за лабораториска анализа без можност за излевање 

или растурање на опасниот отпад. 
(10) Просторот од став 9 алинеа 1 на овој член треба да биде јасно обележан и оделен 

од другите објекти со ограничен пристап за неовластени лица; 
(11) Опасниот отпад треба да биде придружен со соодветна придружна документација.  
(12) Во случаите кога се врши собирање на повеќе од едно пакување на опасен отпад, 

како и кога се врши собирање на опасен отпад од различни локации кои се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија за сите пакувања кои треба да бидат доставени на 
една локација треба да бидат доставени и копии од комплетираната и потпишана 
документација до собирачот или правното или физичко лице кое го прима опасниот отпад. 

(13) Во случај на недоставување на потребната придружна документација од ставот 11 
на овој член опасниот отпадот треба да се врати до создавачот, односно поседувачот на 
опасниот отпад. 

 
Член 4 

(1) Селектирањето на опасниот отпад, треба да врши на местата каде се создава 
согласно условите утврдени во членовите 58 и 59 од Законот за управување со отпад. 
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(2) Складирањето на опасниот отпад се врши согласно прописите за управување со 
отпад. 

 
Член 5 

(1) Доколку опасниот отпад е наменет за увоз, извоз, третман, преработка и 
отстранување, на истиот се врши испитување на неговите карактеристики. 

(2) Испитувањето на карактеристиките на опасниот отпад согласно член 62 од Законот 
за управување со отпад се врши од страна на овластено правно лице кое за извршеното 
испитување составува извештај за испитување на карактеристиките на отпадот. 

(3) Извештајот од став 2 на овој член содржи податоци за: 
- создавачот односно поседувачот  на отпад и тоа: име/ назив на создавачот, односно 

поседувачот, адреса или седиште, телефон, факс, и лице за контакт, регистрациски број и 
шифра на дејност; 

-  видот на отпадот и тоа: име на отпадот,  класификациона шифра на отпадот од 
Листата на видови на отпад, опис на отпадот;  

- намената на отпадот (дали е за времено складирање, третман, преработка, 
отстранување, увоз, извоз, и транзит); 

-  потеклото на отпадот со опис на  местото и/или процесот на создавање;  
-  својствата на отпадот како што се физичка состојба на отпадот на 293°К, боја, мирис, 

реактивност, растворливост во вода, растворливост во други растворувачи, гасни емисии во 
резултат на дејството на киселини и бази; 

- потребните безбедноси мерки при постапување со отпадот како што се технички и 
лични заштитни средства, заштита од пожари и експлозии; 

- физичките карактеристики на отпадот; 
- загаденоста со опасни супстанци на отпадот и елуатот, односно исцедок добиен во 

лабораториски услови и тоа податоци за општи параметри, неоргански опасни 
супстанции, органски опасни супстанции; 

- потребата од предходен третман и вид на неопходен третман, преработка, начин на 
отстранување, вид на депонии каде може да се депонира, гори или согорува и 

- видови на отпад со кои опасниот отпад не треба да дојде во контакт при понатамошно 
постапување со него. 

 (4) Создавачот односно поседувачот податоците кои се користени за изготвување на 
извештајот од став 3 на овој член ги чува најмалку 5 години или оргиналната 
документација на производителот за хемикалиите кои можи да ги содржи отпадот. 

(5) Земањето на примероци од отпадот се врши според национални, европски и 
мегународни стандарди и нормативи.    

(6) Доколку не е можно да се изработи репрезентативен примерок заради 
нехомогеноста на опасниот отпадот, испитувањето на карактеристиките на опасниот 
отпадот се заснова врз теоретски податоци и емпириски вредности, поткрепени со научни 
докази. 

(7) Во извештајот од став 2 на овој член се вклучуваат и други параметри, доколку тие 
се од значење за операциите за кои отпадот е конкретно наменет.  

(8) При изработка на извештајот од ставот 3 на овој член доколку постојат докази дека 
опасниот отпад се состои од остатоци од хемикалии или неупотребени хемикалии и нивни 
оригинални пакувања загадени со хемикалии за кои постои оригинална документација од 
производителот со која се идентифицираат својствата на хемикалиите, наместо 
резултатите од физичко-хемиските анализи, може да се користат податоците за составот и 
физичко-хемиските својства на хемикалиите од оригиналната документација на 
производителот и истите треба да се наведат во извештајот. 
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Член 6 
(1) Создавачот на опасниот отпад и правните и физичките лица кои постапуваат со 

опасниот отпад пред вршење на дејствијата за понатамошно постапување го класифицираат 
опасниот отпад врз основа на неговите својства и присуството на опасни супстанции 
содржани во него. 

(2) Својствата поради кои отпадот се карактеризира како опасен отпад се дадени во 
Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Супстанциите присутни во отпадот заради чие присуство отпадот ги добива 
својствата од став 2 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(4) Отпадот во Листата на видови на отпад кој е идентификуван како опасен со 
специфично или општо упатување на содржината на опасни супстанции е опасен  отпад 
само доколку масениот удел на опасните супстанции од член 6 став 5  на овој правилник е 
таков што отпадот покажува едно или повеќе својства дадени во Прилог бр. 1 на овој 
правилник. 

 (5) Отпадот од став 4 на овој член се класифицира како опасен во однос на својствата 
дадени со ознаките H3 до H8, H10 и H11 од Прилог бр. 1 на овој правилник, доколку: 

- има температура на палење ≤ 55 ºC; 
- содржи една или повеќе многу токсични супстанци класифицирани како R26, R27, 

R28, R39 со вкупна масен удел ≥ 0,1%; 
- содржи една или повеќе супстанци класифицирани како токсични со вкупна масен 

удел ≥ 3 %; 
- содржи една или повеќе супстанци класифицирани како штетни со вкупна масен удел 

≥ 25%; 
- содржи една или повеќе корозивни супстанци, класифицирани како R35, со вкупна 

масен удел ≥ 1%, или една или повеќе корозивни супстанци, класифицирани како R34, со 
вкупна масен удел ≥ 5%; 

- содржи една или повеќе надразнувачки супстанци, класифицирани како R41 со вкупна 
масен удел ≥ 10 %, или една или повеќе надразнувачки супстанци, класифицирани како R36, 
R37, R38, со вкупна масен удел ≥ 20%; 

- содржи една супстанца позната како канцерогена од категориите 1 и 2 со вкупна 
масен удел ≥ 0,1 %, или една супстанца позната како канцерогена од категоријата 3 со 
вкупна масен удел ≥ 1%; 

- содржи една супстанца токсична за репродукција   (тератогена) од категориите 1 и 2 
со вкупна масен удел ≥ 0,5 %, или една супстанца позната како токсична за репродукција 
од категоријата 3 класифицирана како R62, R63 со удел ≥ 5%; 

- содржи една мутагена супстанца од категориите 1 и 2 класифицирана како R46 со 
вкупна масен удел ≥ 0,1 %, или една мутагена супстанца од категоријата 3, класифицирана 
како R40, со вкупна масен удел ≥ 1%. 

(6) Својствата на отпадот, присуството и концентрацијата на опасните супстанци се 
утврдуваат со стандардизирани лабараториски методи.  

 
Член 7 

Условите за транспорт на опасен отпад без оглед на дестинацијата (претоварана 
станица, инсталација за третман и преработка или за отстранување), се уредени согласно 
прописите за превоз на опасни материи.  
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Член 8 
(1) Приемот на опасниот отпад за третман се врши: 
- по предходно воспоставена шема меѓу операторот на инсталацијата за третирање на 

опасниот отпад и поседувачот на опасниот отпадот согласно со член 65 став 3 од Законот 
за управување со отпад и 

- со проверка на потребната придружна документација согласно член 61 од Законот за 
управување со отпад вклучувајќија и визуелна проверка на доставениот опаснен отпад. 

(2) При третман на опасниот отпад операторот треба да примени:  
- методи на третман, вклучително и употреба на најдобри достапни техники и 

технологии со цел третманот на опасниот отпад да бидe соодветeн на типот и 
карактеристиките на опасниот отпад коj се третира и 

- други техники за третман кои се опфатени но не се ограничени на чистење, препакување, 
скенирање, седиментирање, филтрирање, сортирање, делење и миење. 

(3) Методите за третман на опасниот отпад се спроведуваат на начин кој не 
предизвикува опасност по животот и здравјето на луѓето и животната средина со кои се 
овозможува целосно елиминирање, или доколку тоа не е можно, намалување на опасните 
карактеристики на третираниот отпад. 

 
Член 9 

(1) Методите за преработка на опасниот отпад вклучително и повторна употреба, 
рециклирање и употреба на отпадот како извор на енергија во однос на употребливите 
супстанци и другите состојки во опасниот отпадот треба да се соодветни на видовите и 
количините на опасниот отпадот кој се преработува. 

(2) Методите за преработка на опасниот отпад треба да се применат така што нема да 
предизвикуваат штета на здравјето на луѓето и/или животната средина и да овозможат 
целосно елиминирање, или доколку тоа не можно, намалување на опасните 
карактеристики на опасниот отпад кој се преработува. 

(3) Опасниот отпад не треба да се меша согласно член 58 став 2 од Законот за 
управување со отпад се додека не се искористат сите можности за повторна употреба, 
рециклирање и употреба на отпадот како извор на енергија во однос на употребливите 
супстанци и другите состојки во отпадот.  

(4) Методите за преработка на опасниот отпад треба да овозможат во најголема можна 
мера повторна употреба и рециклирање.  

 (5) Материјалите кои се добиени со рециклирање, а кои содржат опасни супстанци, 
треба да се чуваат складирани во соодветни садови и контејнери и со нив да се постапува 
согласно прописите за хемикалиии/или прописите за управување со отпад во зависност од 
видот на материјата. 

(6) При употребата на опасниот отпад како извор на енергија треба да се применат и 
соодветни постапки за управување со остатоците добиени како резултат на применететата 
операција со опасниот отпад согласно прописите за управување со отпад.  

 
Член 10 

Операторот на инсталација за третман, преработка и отстранување на опасниот отпад, 
согласно најдобрите достапни техники кои се применливи на инсталација за која се 
потребни интегрирани еколошки дозволи треба да: 

- има средства за спроведување на анализи на опасниот отпад; 
- применува соодветни мерки на безбедност; 
- применува постапки за управување и планот за енергетска ефикасност; 
- ја максимизира заштитата од ризици при што би се избегнало преработување на 

опасниот отпад под предвидените стандарди кои се опасни за животната средина; 
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- воспостави внатрешен надзор; 
- применува постапки на пред-прием и прием на опасниот отпад; 
- има изготвено програма за сигурност на градбата за сите градежни активности на 

локацијата; 
- ја употребува опремата на начин пропишан од страна на производителот; 
- има технолошки и технички исправна опрема како и програма за тестирање и 

оддржување на опремата; 
- има изготвено планови и процедури за подготвеност во итни случаи; 
- има воспоставено систем за евиденција, согласно со член 39 од Законот за управување 

со отпад; 
- има изготвено програми за управување со опасниот отпад, заштитата на подземните 

води, воздух,како и програми за мониторинг; 
- има изготвено соодветни планови за затворање на локацијата и за грижа по затворање; 
- има соодветни финансиски обезбедувања во врска со оперативните фази, како и 

фазите на затворање и по затворањето; 
- има изготвено програма за управување со контејнерите; 
- има програма за управување со садовите вклучително и оперативни планови како и 

планови за затворање и по затворање; 
- има изготвено оперативна програма за површинските басени вклучително и 

оперативни планови, планови за итни случаи, планови за мониторинг, инспекција како и 
планови за затворање и по затворање; 

- има изготвено програми за третман на земјиштето и на куповите отпад; 
- има изготвено програма за управување со емисиите во воздух вклучително и стандарди за 

емисии во однос на садовите, површинските басени, и контејнери како и за другата опрема и 
активности со опасниот отпад;  

- има специјални средства за чистење како и управувачки единици за активности 
поврзани со обновување и подборување на животната средина и 

- исполнува стандарди на заштита на животната средина согласно условите од 
дозволата. 

 
III. Начин на пакување и означување на опасен  

отпад 
 

Член 11 
(1) Пакување на опасниот отпад се врши на начин утврден со Законот за превоз на опасни 

материи и ратификуваните меѓународните конвенции со кои се регулира превозот на опасни 
материи преку железнички, патен, морски, воздушен сообраќај и внатрешна пловидба. 

(2) Пакувањето на опасниот отпад и неговото означување треба да биде видливо и 
јасно.  

(3) Пакување кое содржи опасен отпад треба да биде означено со етикета која ги содржи 
следните податоци: 

- класификационата шифра од Листата на видови на отпади; 
- описот на отпадот соодветен на класификационата шифра од Листата на видови на 

отпади; 
- предупредувањето: ОПАСЕН ОТПАД на македонски и англиски јазик; 
- податоци за поседувачот кој го пакувал отпадот: назив, седиште, телефон/факс; 
- знаци на опасност  
- азбучни симболи за својствата  
- ознаки на ризиците – R изрази  
- ознаки на мерките за безбедност – S изрази  
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- физичка состојба на опасниот отпадот и 
- количината содржана во пакувањето, а ако се работи за групно пакување, количините 

во секое поединечно пакување. 
(4) Знаците на опасност од став 3, алинеа 5 на овој член се состојат од графички симбол 

и индикатор на опасност (текст под симболот) кој е напишан на македонски и англиски 
јазик.  

(5) Азбучниот симбол (во понатамошниот текст: симбол) од став 3, алинеа 6 на овој 
член е во согласност со знакот за опасност и истиот стои над знакот за опасност но не е 
негов составен дел. 

(6) Знаците на опасност и азбучните симболи за својствата според кои отпадот се 
карактеризира како опасен се дадени во Прилог бр. 3, ознаки на ризиците – R изрази се 
дадени во Прилог бр.4 и ознаките на мерките за безбедност – S изрази се дадени во 
Прилог бр. 5. 

(7) Прилозите бр. 3, 4 и 5 се составен дел на овој правилник.  
 

Член 12 
(1) При означување на опасниот отпад во зависност од својствата дадени во Прилог бр. 1 

од овој правилник кои припаѓаат на иста категорија на опасност, се користи само еден знак и 
симбол на опасност, а тоа е знакот и симболот за својството со највисокиот степен на 
опасност. 

(2) Знаците и симболите за опасност кои го изразуваат највисокиот степен на опасност 
се избираат од редоследот кој укажува на смалување на интензитетот на опасноста и тоа 
за категорија на: 

- опасност од експлозии и пожари: Експлозивен  (Е), Високо запалив/запалив (F), 
Оксидирачки  (О) и 

- опасност по човековото здравје: Токсичен (Т), Корозивен  (C), Штетен  (Xn), 
Надразнувачки  (Xi). 

(3) За отпад кој содржи канцерогени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот 
и азбучниот симбол за токсичен отпад. 

(4) За отпад кој содржи канцерогени супстанци од категорија 3, се користи знакот и 
азбучниот симбол за штетен отпад. 

(5) За отпад кој содржи тератогени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот и 
азбучниот симбол за токсичен отпад. 

(6) За отпад кој содржи тератогени супстанци од категорија 3, се користи знакот и 
азбучниот симбол за штетен отпад. 

(7) За отпад кој содржи мутагени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот и 
азбучниот симбол за токсичен отпад. 

(8) За отпад кој содржи мутагени супстанци од категорија 3, се користи знакот и 
азбучниот симбол за штетен отпад. 

(9) Видот и бројот на ознаките за ризици и ознаките за мерките за безбедност е одреден 
со потребата да се дадат сите неопходни информации. Потребните информации се 
изразуваат со минимум број на ознаки. 

(10) Комбинираните ознаки за ризици се една ознака. 
(11) Комбинираните ознаки за безбедност се една ознака. 
(12) Ако има потреба да се наведе ознаката R50 заедно со ознаките R51/53, R52/53 или 

само со R53 се користи комбинираната ознака R50/53. 
 

Член 13 
(1) Означувањето на пакувањето со опасен отпад се врши со етикета во форма и 

содржина дадена во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник. 



„Службен весник на РМ“ бр. 15 од 30.01.2008 година 

8 од 18 

(2) Секој графички симбол на опасност зафаќа најмалку една десетина  (1/10) од 
површината на етикетата и истиот не може да е помал од 1 cm2. 

(3) Знаците за опасност се поставуваат еден до друг. 
(4) Бојата и приказот на ознаката треба да бидат такви за да знакот за опасност и 

неговата позадина да бидат лесно видливи. 
(5) Текстот треба да е е впечатлив, лесен за читање и отпечатен со букви кои не можат 

да се избришат. 
(6) Етикетата од став 1 на овој член се фиксира на пакувањето или пак нејзината содржина 

се отпечатува на пакувањето така што текстот може да се чита хоризонтално кога пакувањето 
е во неговата нормална положба.  

(7) Етикетата од став 1 на овој член треба да се залепи на пакувањето со целата своја 
површина на начин кој го обезбедува нејзино присуство се додека спакуваниот отпад 
наполно не се отстрани од пакувањето. 

(8) На секоја страна од пакувањето се поставува најмалку една етикета. 
(9) Означувањето на опасниот отпад за групно пакување се врши во согласност со 

одредбите на овој правилник доколку: 
- внатрешните поединечни пакувања содржани во надворешно пакување се означени во 

согласност со овој правилник, а надворешното пакување како минимум е означено во 
согласност со Законот за превоз на опасни материи, или 

- поединечното пакување е означено согласно Законот за превоз на опасни материи и 
одредбите од член 12 на овој правилник, а надворешното пакување како минимум е 
означено во согласност со Законот за превоз на опасни материи. 

 
IV. Завршна одредба 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.03.2008 година. 

  
  Бр. 07-5509/7       

5 декември 2007 година                              Министер, 
        Скопје                                           Џелил Бајрами, с.р. 
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