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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Клучна задача на проектот под наслов„Сеопфатна проценка на моменталната 
состојба со управувањето со отпадот во југоисточна Eвропа и перспективите во 
иднина за овој сектор, вклучувајќи и опции за регионална соработка во 
рециклирањето на електричниот и електронскиот отпад“, финансиран од 
Генералниот директорат за животна средина а спроведуван од страна на конзорциум 
на чело со компанијата„Eunomia Research & Consulting Ltd.,“1е изготвување 
нанационална проценка на состојбата со отпадот и патоказ за подобрување на 
управувањето со отпадот во Поранешната Југословенска Република Македонија.  

Националната проценка на состојбата со отпадот и патоказот беа изготвени низ процес 
од 13 фази:  

 Фаза  1 – Изготвување критериуми за проценката; 

 Фаза  2 – Собирање информации и податоци за моменталната состојба; 

 Фаза  3 – Изготвување преглед на состојбата со управувањето со отпадот; 

 Фаза  4 – Оценување на сработеното од страна на државата; 

 Фаза  5 – Лоцирање на проблемите;  

 Фаза  6 – Консултации околу клучните проблеми; 

 Фаза  7 – Изготвување на патоказот; 

 Фаза  8 – Дефинирање на редоследот на одбраните мерки; 

 Фаза  9 – Преглед на изворите на финансирање; 

 Фаза 10 – Доставување нацрт патоказ до Европската комисија; 

 Фаза 11 – Консултации со службеници од министерството; 

 Фаза 12 – Дискусија на национална работилница; и 

 Фаза 13 – Изготвување конечна верзија на патоказот за државата. 

Повеќе детаљи околу процесот на изготвување на патоказот може да се прочитаат во 
одделот 3 од главниот извештај. 

E.1.1 Национална проценка на состојбата со отпадот 

Националната проценка на состојбата со отпадот во Поранешната Југословенска 
Република Македонија покажува дека и покрај тоа што се остварува одреден напредок 
во делот на донесувањето законодавство за отпад и се подобрува планирањето за 
управување со отпадот, конкретни промени во реалноста досега има релативно малку, 
а напредокот кон остварување на целите утврдени во правните акти за отпад на ЕУсе 
одвива со бавно темпо. Властите на државата имаат вложено значителни напори за 
пренесување на правните акти за отпад на ЕУ во домашното законодавство. 
Македонското законодавство на прецизен начин ги исполнува најголем дел од 
барањата на директивите за отпад на ЕУ, што како оценка произлезе од една посебна 

                                                      

 

1Другите партнери во конзорциумот се EMS, LDK и IVL. 
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проверка на усогласеноста на двете законодавства. Сепак, најважен исклучок од оваа 
констатација е транспозицијата на Рамковната директива за отпад, каде беа 
идентификувани повеќе недостатоци.Детаљите од националната проценка на 
состојбата со отпадот се содржани во одделите 4 до 15 од главниот извештај, при што 
секој оддел се осврнува на различна тема од системот за управување со отпадот (на 
пр. клучните организации вклучени во проблематиката на управувањето со отпадот, 
работата на регулаторниот систем, статусот на планските и стратешките документи, 
податоци за отпадот и инфраструктурата и пристапот кон  начелото „проширена 
одговорност на производителот“).  

Клучните согледувања се следниве: 

1) И покрај тоа што Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП) е одговорно за сите текови на отпадот, постои загриженост околу 
степенот и карактерот на соработката меѓуМЖСППи Министерството за 
транспорт и врски кое е одговорно за Законот за јавни работи, Законот за јавна 
чистотакако и за надзор над работата на комуналните инспектори. Постои 
недореченост во законот, при што клучните улоги и одговорности се слабо 
дефинирани и/или издиференцирани. 

2) Што се однесува до инфраструктурата од типот на депонии, во земјата не 
постојат депонии проектирани според стандардите на ЕУ, ниту барем блиску до 
тоа ниво.  Многу отпад се одлага на 47-те официјални општински депонии 
(според последните бројки од Државниот завод за статистика).Само една од 
овие депонии поседува дозвола од МЖСПП, а големи количества отпад сè уште 
завршуваат на повеќе од 1000 диви депонии. 

3) Постои можност за судир на интереси во сегашната поставеност на работите 
каде градоначалниците ги назначуваат комуналните инспектори. 

4) Инспекцискиот надзор е поделен меѓу општинското и националното ниво. Една 
„твининг“ програма финансирана од Европската комисија даде препорака да 
се„рецентрализира“ т.е. одново да се врати на централно нивофункцијата 
инспекциски надзор.2 

5) Настрана фактот што плановите за управување со отпадот не се целосно 
усогласени со националниот план, туку и самиот национален план за 
управување со отпадот се однесува на временски период кој сега е истечен, што 
значи дека не постои валиден национален план. Ова би требало да значи дека 
националниот план ќе биде ревидиран. Ако истиот биде ревидиран и 
ажуриран, тоа ќе доведе до потреба да бидат ревидирани регионалните и 
локалните плановисо цел да бидат усогласени со националниот план. Во овој 
контекст, држат аргументите дека можеби е прерано настојувањето да се 
комплетираат регионалните плановибез претходно да се утврдат стратегии за 
изградба на нови и затворање на старите депонии. И покрај тоа што и 

                                                      

 

2Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) –твининг програма; наслов 
на проектот: Зајакнување на административниот капацитет за спроведување на законодавството од 
животната средина на централно и локално ниво, датум на пристап: 7мимај.Достапно 
на:www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2 

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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националната стратегија и националниот план ја истакнуваат потребата од 
намалување на количествата отпад и на нивото на опасност на отпадот, 
отсуствува програма за превенција односно спречување на создавањето отпад. 

6) Процесот на регионализација се одвива побавно од она што многумина би 
сакале да биде случај.Регионалното планирање во актуелниов момент прави 
позитивен исчекор, но очекувањето дека регионалните планови ќе 
идентификуваат значајни проектиостава простор за загриженост дека би 
можело да дојде до преголеми вложувања вотехнологии за третман на 
резидуалниот отпад– како што впрочем се случи во други земји. Можеби вреди 
да се размислиза алтернативни приоди со кои би се испорачала инфраструктура 
и би се вовела сеопфатна мрежа на услугина собирање на отпадот. 

7) Административниот капацитет на државно и локално ниво е слаб, при што 
евидентни се недостатоците и во делот на бројот на вработени и во делот на 
вештините со кои располагаат вработените. Многу мал број општини имаат 
вработени кои работат исклучиво на оваа проблематика (управување со отпад). 

8) Формални услуги на собирање отпад сè уште не им се обезбедени на голем 
број домаќинства (околу 20%-30% од вкупното население), главно во руралните 
средини и малите градови, што дополнително го влошува проблемот со 
несоодветното отстранување на отпадот. 

9) Податоците се со слаб квалитет. И покрај тоа што постои правилник кој 
предвидува стандардизирана структура за известување за отпадот,отсуствува 
механизам со кој би се потврдувал и вкрстено проверувал квалитетот на 
податоците што се доставуваат.Освен тоа, само неколку депонииимаат опрема 
за мерење на тежината на отпадот, што значи дека не постои начин на кој 
прецизно би се евидентирало количеството отпад кое се одлага на депонија. Од 
различни извори се добиваат различни бројки (Македонскиот информативен 
центар за животна средина иДржавниот завод за статистика). Постојат 
неправилности во врска со податоците и нивното доставување, што го прави 
многу тешко мерењето на учинокот наспроти клучните поставени цели. Од 
друга страна, сосема е јасно дека се прават напори за да се обезбедат 
податоци, но се чини дека е потребен механизам кој ќе бара доставување на 
податоци и нивнапроверка. 

10) Општо земено, тешко може да се каже дека се почитува редоследот на 
приоритети во управувањето со отпадот според начелото на хиерархија на 
управување со отпадот, иако треба да се напомене дека е постигнатодреден 
напредок на планот на рециклирање на отпадот од пакување. Не постои 
целесообразен план за спречување на создавањето отпад. Стапките на 
рециклирање и натаму се ниски (во овој контекст останува да се утврдат 
одредени клучни целни вредности), а голем дел од оваа дејност отпаѓа на 
неформалниот сектор. Во отсуство на други мерки, нискиот трошок за 
отстранување на отпадот – за што општините ги користат сопствените одобрени 
депонии–не оди во прилог на активноститекои се наоѓаат повисоко во 
хиерархијата на управувањето со отпадот. 

11) За општините клучно прашање е надоместувањето на трошоците. Повеќето 
јавни комунални претпријатија не се во состојба да ја утврдат целосната цена на 
чинење на управувањето со отпадот, а преовладува мислењето дека нивото на 
надоместување на трошоцитеза услугите од пакетот за управување со отпадот е 
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ниско. Постои документ кој објаснува како треба да се пресметуваат трошоците 
(Методологија за пресметување на цената за собирање, транспортирање и 
отстранување на отпад, Службен весник бр. 30/13),но преовладува чувството 
дека истата не се користи. 

12) Што се однесува до клучните директиви кои ја уредуваат одговорноста на 
производителите, во моментов постојат релевантни целни вредности за 
амбалажниот отпади за батериите, а делумно и за електричниот и 
електронскиот отпади за дотраените возила. Се чини дека работите со 
амбалажниот отпад одат во добра насока, но собирањето на електричен и 
електронски отпад од домаќинствата е ограничено а планот за постапување со 
дотраените возилане е јасен. 

13) Управувањето со опасните видови отпад е проблематично затоа што нема 
доволно просторни капацитети за нивно складирање. Постои мислење дека и 
опасниот и медицинскиот отпад често се отстрануваат заедно со неопасните 
отпади на несоодветни локации.  

Целосната лепеза на проблеми на кои укажале засегнатите страни може да се најде во 
одделот 15 од главниот извештај.  

E.1.1 Патоказ 

Многу од погоренаведените проблеми се меѓусебно тесно поврзани и затоа треба да 
се решаваат низ еден холистички пристап. Целта е да се „отклучи“  системот така што 
имплементирањето системи за собирање и – таму каде е соодветно – за третман на 
отпадотда биде усогласено со имплементирањето на начелото на хиерархија во 
управувањето со отпадот, и тоа да се прави на начин кој би бил најсоодветен за 
околностите и приликите во земјата. Беа разгледани и алтернативни начини за 
решавање на овие проблеми, сè со цел да бидат идентификувани можни начини за 
постигнување одржливи практики на управување со цврстиот отпад во земјата. Ова 
доведе до изготвување препораки кои потоа беа претворени во една временски 
детерминирана програма на мерки за спроведување(Слика E-). Клучните препораки 
кои произлегуваат од патоказот се дадени подолу во текстот. Детален осврт на сите 
препораки е направен во одделот 16 од главниот извештај. 

E.1.1.1 Разјаснување на улогите 

Потребно е зафаќање со проблемот на недоволно јасно издиференцираните улоги и 
одговорности. Во тој контекст, дадени се следниве препораки: 

1) Преглед/ревизија на Законот за јавни работи со цел разјаснување на улогите и 
одговорностите во врска со управувањето со отпадот. 

2) Инспекциските служби треба да ги прифатат препораките на „твининг“ 
програмата финансирана од Европската комисија, а опцијата бр. 1 е таа која ја 
претпочитаме.3 

                                                      

 

3 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) –твининг програма; наслов 
на проектот: Зајакнување на административниот капацитет за спроведување на законодавството од 
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Една од препораките на „твининг“ програмата беше инспекцискиот надзор да се 
рецентрализира т.е. врати на централно ниво за да се избегнат судирите на интереси 
кои постојат во сегашниов систем. 

E.1.1.2 Уредување на отстранувањето на отпадот 

Фактот што сè уште се дозволува отпадот да се одлага на депонии кои не се во 
согласност со Директивата за депонии ја загрозува животната средина и ја поткопува 
економската оправданост на сите други опции за управување со отпадот. Политичката 
привлечност на евтиното одлагање на отпадот на депонии лежи во тоа што на овој 
начин се избегнува притисокот да се зголеми висината на надоместоците за 
домаќинствата кои се наплатуваат со цел да се надоместат трошоците. Препорачавме 
лепеза од мерки чија цел е затворање на старите диви депонии и воведување 
алтернативни начини на постапување со отпадот и негово остранување. Следуваат 
клучните препораки: 

1) Регионалните центри за управување со отпадот треба да идентификуваат 
соодветни локации за депонирање на отпадот во нивните планови за регионот. 

2) Јавните комунални претпријатија треба да се обврзат дека ќе го испраќаат 
нивниот резидуален отпад до означените локации и дека ќе ги плаќаат 
надоместоците за одлагање на отпадот на депонија што ќе ги предложи 
најуспешниот понудувач. 

3) Министерството за животна средина и просторно планирање треба да бара 
извори на финансиски средства со кои ќе се финансира изградбата на 
потребната инфраструктура. 

4) Средствата од грантови не треба да се користат на начин што би довел до 
намалување на надоместоците за одлагање отпад на депонија што ги плаќаат 
оние кои отстрануваат отпад на депонија. Се претпочита финансирањето со 
неповратни средства да не се користи за поддршка на каква било 
инфраструктура за третман на резидуален отпад. 

5) Во секој регион треба да продолжи тековното оценување на постоечките 
општински депонии и диви депонии. 

6) Целта да се има 100% покриеност на домаќинствата со услугата собирање на 
отпадот треба да се исполни во рок од 5 години. 

7) Потребно е да се создаде снажен систем на санкции и доследно спроведување 
на законите за да може да се спроведат неопходните промени во секторот 
управување со отпад. 

8) Потребно е да се уредат нови локации за депонии каде ќе се прифаќа 
инертниот отпад од ископи, рушење и градежни работи. 

9) Законодавството кое го уредува управувањето со инертниот отпад од градежни 
работи, рушење и ископи треба да се направи построго и ефективно да се 
спроведува за да се осигура подобро управување со овој вид отпад во иднина. 

                                                                                                                                                                     

 

животната средина на централно и локално ниво, датум на пристап: 7мимај.Достапно 
на:www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2 

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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10) Незаконското одлагање на отпад од градежни работи, рушење и ископи треба 
да се спречи со помош на поголема активност на инспекторите која ќе биде 
насочена кон приватните домаќинства и градежните фирми.  

E.1.1.3 Подигнување на отпадот на повисоко ниво во 
 хиерархијата на управувањето со отпад 

Во основа, нема причина зошто една земја како Поранешната Југословенска Република 
Македонија да нема висока стапка на рециклирање во иднина. И покрај тоа што 
несомнено постојат предизвици пред кои е исправена рециклажата, ние предложивме 
поголем број механизми за надминување на некои од предизвиците така што со текот 
на времето да може да се постигнатцелните вредности поставени на ниво на ЕУ во 
областа управување со отпад. Клучните препораки се следниве: 

1) Да се воведе такса за отпадот што се испраќа на депонии кои не ги исполнуваат 
условите предвидени во Директивата за депонии.  

2) Целните вредности поставени на ниво на ЕУ треба да се постават и на 
општинско ниво (или на ниво на регионалните центри за управување со 
отпадот), со изрекување парични казни во случаите кога истите не се исполнети. 

3) Состојбата со постоечките структури за издавање дозволи која ги спречува 
јавните комунални претпријатија да управуваат со отпадот што може да се 
рециклира треба да се ревидира/разјасни така што ќе се обезбеди ЈКП да 
можат да собираат и да постапуваат со сите форми на рециклабилни 
материјали.  

4) Да се воспостават минимални стандарди за услугата собирање отпад и за 
отпадот од домаќинствата и за комерцијалниот отпад. 

5) Да се развие мрежа на рециклажни центри / паркови со контејнери со цел да се 
олесни рециклирањето и да се зголеми бројот на предмети кои може повторно 
да се употребат. 

6) На национално ниво треба да се изготват материјали за кампања кои би 
помогнале во едуцирањето и информирањето на домаќинствата и фирмите во 
врска со рециклирањето. 

7) Да се воведе систем на плаќање и враќање кауција за шишињата со пијалок и 
такса за ќесињата и други предмети за еднократна употреба. 

8) Препораката во врска со индустриските отпади е да се користи Директивата за 
индустриски емисии на ЕУ за намалување на создавањето опасен отпад. 

9) За отпадот од градежни работи и активности на рушење, да се покрене 
доброволна иницијатива во соработка со главните градежни фирми. Оваа 
иницијатива би можела да се надополни со употреба на меници што 
градежната фирма ги дава како гаранција дека градежниот шут ќе го однесе на 
депонија, а откако ќе го направи тоа парите би ù се вратиле, и ова треба да 
биде поврзано со Плановите за управување со отпадот на локацијата. 

E.1.1.4 Надоместување на трошоците 

Клучен предизвик што треба да се надмине ќе биде целосното надоместување на 
трошоците како што управувањето со отпадот ќе станува сè поскапо. Важно е 
управувањето со отпадот да биде поставено на здрави финансиски нозе така што да не 
води кон зголемувањето на дефицитот во јавниот сектор. Може да се претпостави 
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дека прашањето на трошоците е една од причините зошто нема зајакнати услуги. 
Мерките предложени погоре во текстот имаат за цел да ги стимулираат општините да 
дејствуваат. Доколку сакаме да дејствуваат а притоа да не создаваат финансиски 
дефицит, тогаш мора да се зафатиме со прашањето на надоместување на трошоците. 
Дадени се следниве препораки: 

1) Наплатата на надоместоците со кои се покриваат трошоците за услугата 
управување со отпад не треба да ја вршат јавните комунални претпријатија. 

2) Единицата на локалната самоуправа треба да ги надомести трошоците со 
помош на комбинација од локално оданочување и трансфери од централната 
власт. 

3) Спроведувањето во пракса на начелото „одговорност на производителот“треба 
да обезбеди производителите да ги финансираат услугите што ги обезбедуваат 
општините, коишто услуги одат во прилог на извршување на обврските на 
производителите. 

Доколку се реализираат горниве препораки и доколку се подобрат услугите, во тој 
случај финансиската одговорност на општинитеќе се однесува на обезбедувањето 
услуги на собирање, третман и отстранување на био-отпадот и резидуалниот отпад. 
Колку повеќе материјал ќе се рециклира во рамките на програмите за одговорност на 
производителите, толку помал финансиски товар ќе остане за јавните комунални 
претпријатија.   

E.1.1.5 Градење капацитети 

Постои потреба од градење капацитети во повеќето области кои влијаат врз 
управувањето со отпадот на државно и регионално ниво. Од друга страна, 
спроведувањето на правните акти за отпад на ЕУ во значајна мера зависи токму од 
вработените на локално ниво. Клучните препораки по прашањето градење капацитети 
се следниве: 

1) Бројот на инспектори треба да се зголеми во согласност со препораките од 
извештајот на „твининг“ проектот. 

2) Вработените во МЖСПП би имале корист од зајакната компетентност во врска 
со спроведувањето на клучните мерки, како и во поглед на набавките кои 
влијаат врз нивните активности (на пр.во однос на опасниот отпад, како и во 
врска со давањето поддршка на општините околу групирањето во пакети на 
разни услуги и инфраструктура и нивна набавка). Треба да се изготви програма 
за обуки ориентирана кон овие области. 

3) Одговорноста за зајакнување на капацитетите на локално ниво треба да му се 
додели на еден нов субјект - Агенција за отпад, која би презела неколку улоги 
вклучувајќи ја и улогата на постоечката организациона единица (сектор) за 
соработка со локалната самоуправа, но со акцент врз имплементацијата. 
Одговорноста за обучување на јавните комунални претпријатија треба да ѝ се 
додели на оваа агенција (а не на Министерството за локална самоуправа). 

4) Клучните кадри кои управуваат односно стопанисуваат со инфраструктурата за 
третман и отстранување на отпадот треба да поседуваат соодветни уверенија за 
професионална компетентност. На Македонската асоцијација за цврст отпад 
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треба да ѝ се даде поддршка така што да може да ја превземе одговорноста за 
обезбедување соодветна обука.   

E.1.1.6 Подобрување на квалитетот на податоците за отпадот 

Со цел создавање квалитетни податоци за управувањето со отпадот и за тоа каде сè 
завршуваат различните видови отпад, мора да постои некаква форма на механизам за 
собирање податоци. Во принцип, за ова постојат можности и од доменот на ниската и 
од доменот на високата технологија, со напомена дека цената на чинење на опцијата 
со високотехнолошките системи е во опаѓање. Со оглед на отсуството на ефективен 
систем, ние препорачуваме да биде воспоставена сеопфатна програма за собирање и 
следење на податоците заснована наелектронско следење и доставување податоци од 
создавачот до собирачот на отпадот, а потоа и до сите оние кои понатаму ќе 
постапуваат со отпадот. Ваквите системи можат да помогнат да се измери учинокот т.е. 
сработеното, но и да покажат каде се одвиваат одредени потенцијално незаконски 
активности.  

E.1.1.7 Други мерки 

Предложени се и многу други мерки, но погоре се оние најважните. Целосниот пакет 
мерки и предложениот тајминг за нив се прикажани во сликата Слика E-1 подолу. 
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Слика E-1: Тајминг и редослед на препораките 

 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  
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  Регулаторна проблематика                                       

1 
Регионалните центри за управување со отпадот треба да 
идентификуваат соодветни локации за депонирање на отпадот во 
нивните планови за регионот. 

1 1                                   

2 

Јавните комунални претпријатија треба да се обврзат дека ќе го 
испраќаат нивниот резидуален отпад до означените локации и 
дека ќе ги плаќаат надоместоците за одлагање на отпадот на 
депонија коишто ќе ги предложи најуспешниот понудувач. 

                   

3 

Средствата од грантови не треба да се користат на начин што би 
довел до намалување на надоместоците за одлагање отпад на 
депонија што ги плаќаат оние кои отстрануваат отпад на депонија. 
Се претпочита финансирањето со неповратни средства да не се 
користи за поддршка на каква било инфраструктура за третман на 
резидуален отпад. 

                   

4 

Во секој регион треба да продолжи тековното оценување на 
постоечките општински депонии и диви депонии. На овој начин ќе 
стане јасно дали е потребно да се осовременат локациите или да 
се оди на опцијата санација/затворање.За локациите за кои ќе се 
оцени дека може да се користат безбедно и во иднина, потребно 
е да се осовременат така што да бидат во состојба да ја пружаат 
неопходната заштита на животната средина.Од друга страна, 
треба да бидат спроведени плановите за затворање на одредени 
депонии. 

1 1                                   

5 

Сите локации што нудат несоодветна заштита на животната 
срединамора да бидат затворени за да се обезбедат услови 
отпадот да се одлага само на санитарни депонии. Ова треба да се 
случува паралелно со осовременувањето на постоечките депонии 
и никако пред тоа, сè со цел дополнително да не се влошат 
постоечките проблеми. 

    2 2 2 
  

                        

6 
Инспекциските служби треба да ги прифатат препораките на 
„твининг“ програмата финансирана од Европската комисија, а 

1                                     
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 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  
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опцијата бр. 1 е таа која ја претпочитаме.4 

7 
Целта да се има 100% покриеност на домаќинствата со услугата 
собирање на отпад треба да се исполни во рок од 5 години. 

                                 

8 

Потребно е да се создаде снажен систем на санкции и доследно 
спроведување на законите за да може да се спроведат 
неопходните промени во секторот управување со отпад (секторот 
е во голема мера детерминиран од законодавството и од 
делотворното спроведување на истото).  

                   

9 
Потребно е да се уредат нови локации за депонии каде ќе се 
прифаќа инертниот отпад од ископи, рушење и градежни работи. 

                   

10 

Законодавството кое го уредува управувањето со инертниот отпад 
од градежни работи, рушење и ископи треба да се направи 
построго и ефективно да се спроведува за да се осигура подобро 
управување со овој вид отпад во иднина. 

                   

11 

Незаконското одлагање на отпад од градежни работи, рушење и 
ископи треба да се спречи со помош на поголема активност на 
инспекторите која ќе биде насочена кон приватните домаќинства 
и градежните фирми. 

                   

  Законодавство                                       

1 
Да се обезбеди целосно и прецизно пренесување на директивите 
на ЕУ во законската регулатива. 

1 1 1                                 

2 
Да се спроведат мерки за остварување на целите (исходите) на 
директивите, вклучувајќи ги и оние спомнати во овој патоказ. 

  1 1 1                              

3 
Да се извршипреглед/ревизија на Законот за јавни работи со цел 
разјаснување на улогите и одговорностите во врска со 
управувањето со отпадот.  

1                                     

  Планирање на управувањето со отпадот                                       

                                                      

 

4 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) –твининг програма; наслов на проектот: Зајакнување на административниот капацитет за 
спроведување на законодавството од животната средина на централно и локално ниво, датум на пристап: 7мимај.Достапно на:www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2 

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  
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1 

Планот за управување со отпадот треба да се преработи за да 
стане целосно усогласен со членот 28од Рамковната директива за 
отпад. Како дел од овој процес треба да се изготви целесообразна 
програма за спречување на создавањето отпад, која би се 
фокусирала на прашања како што се превенција на 
индустриски/опасен отпад, осмислување и поддршка на акции за 
повторно употреба на отпадот и „зелени“ јавни набавки (т.е. 
мерки кои не се очигледно насочени кон вршење притисок врз 
домаќинствата да ја намалат потрошувачката). 

  1                                   

2 

Планирањето на национално/регионално ниво треба да ги земе 
предвид импликациите од најновите законодавни 
предлозиподнесени од Европската комисијаза ревидирање на 
неколку директиви за отпадот, вклучувајќи ги и Рамковната 
директива за отпад и Директивата за отпад од пакување. Во 
отсуство на ажуриран национален план, предлозите треба да се 
прифатат  како еден вид водич според кој треба да се изготват 
националните/регионалните планови. Во контекстот на 
предложените целни вредности за рециклирање, мора да се 
внимава донесените одлуки во врска со третманот на 
резидуалниот отпад да не го детерминираат донесувањето на 
одлуките и изборот на опциите за управување со отпадот,коишто 
опции сè повеќе ќе мора да се фокусираат на подготовка на 
отпадот за негова повторна употреба и рециклирање. 

1 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Доколку намерата на регионалните планови е да ги покријат сите 
аспекти на планирањето, тогаш повеќе не се потребни општински 
планови. Ако, пак, општинитеи натаму би имале надлежности–
како на пример за собирање на отпадот–во тој случај треба да се 
разјасни поделбата на должностите. 

                   

4 

Треба да се размисли и за тоа како неформалниот сектор ќе биде 
ангажиран во управувањето со отпадоткако што рециклирањето 
ќе расте и ќе се проширува, и какви се импликациите од усвоениот 
пристап врз собирањето податоци за, на пример, стапките на 
рециклирање отпад. 

  1 1 2 2               

  Административен капацитет                                       
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1 
Бројот на инспектори треба да се зголеми во согласност со 
препораките од извештајот на „твининг“ проектот. 

1                                   

2 

Вработените во МЖСПП би имале корист од зајакната 
компетентност во врска со спроведувањето на клучните мерки, 
како и во однос на областа јавни набавки (на пр. во поглед на 
опасниот отпад, како и во врска со давањето поддршка на 
општините околу групирањето во пакети на разни услуги и 
инфраструктура и нивна набавка). Треба да се изготви програма за 
обуки ориентирана кон овие области. 

  1  2 2               

3 

Треба да се воведе програма за обука и поддршка чија цел би 
била зајакнување на капацитетите на локално ниво и која би се 
фокусирала на проблемите околу имплементацијата кои постојат 
на релација МЖСПП – јавни комунални претпријатија (ЈКП). Ова би 
можело да се реализира преку создавање на едно ново тело – 
Агенција за отпад.  

  1 2 2 2               

4 

Клучните кадри кои управуваат односно стопанисуваат со 
инфраструктурата за третман и отстранување на отпадот треба да 
поседуваат соодветни уверенија за професионална 
компетентност. На Македонската асоцијација за цврст отпад треба 
да ѝ се даде поддршка така што да може да ја превземе 
одговорноста за обезбедување соодветна обука. 

                   

  Податоци за отпадот                                       

1 

Треба да се воспостави сеопфатна програма за собирање и 
следење на податоците заснована на електронско следење и 
доставување податоци од создавачот до собирачот на отпадот, а 
потоа и до сите оние кои понатаму ќе постапуваат со отпадот. 
Покрај тоа:(a) податоците ќе треба да се собираат според 
сегашните и идните барања/услови; и(б) општините и 
оперативците кои работат на проблематиката отпад да се обучатза 
користење на програмата и да доставуваат податоци на 
планираниот начин. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Сите објекти за отпад треба да бидат опремени со опрема за 
мерење на тежината на отпадот, а дозволите треба да бараат 
периодично доставување податоци во соодветна форма до 
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релевантните органи. Ненавременото доставување податоци би 
требало да повлекува одредени мали казни. 

3 

Треба да се размисли за стимулации што би се давале за да се 
обезбеди известување;исполнувањето на оваа обврска би можело 
да се поврзе со одредени финансиски приливи за општините или 
со услови од дозволата (и санкции) за сопствениците на отпадот. 

  1 1 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 

Треба да се направат напори да се измери активноста на 
неформалниот сектор. Системот за собирање податоци треба да 
се погрижи оние кои постапуваат со отпадот да известуваат за 
количествата отпад кои доаѓаат преку оваа рута. Би 
требало,можеби, да се поразмисли за елиминирање на 
готовинските плаќањасо цел да се подобри известувањето и 
следливоста во ова поле од управувањето со отпадот. 

                   

5 

Оние кои управуваат со податоците треба да ја земат предвид – 
преку правење проценки за зголемувањето на количината 
депониран отпад – нецелосната покриеност со услугата собирање 
отпад во очекување на една поцелосна покриеност во иднина. Ова 
треба да се направи со цел разбирање на импликациите од 
ваквата состојба со нецелосна покриеност за сегашниот пристап 
кон управувањето со отпадот. 

                   

  Целни вредности и хиерархија во управувањето со отпадот                                       

1 За комуналниот отпад дадени се следниве препораки:                                       

1a 

Целните вредности поставени на национално ниво треба да се 
постават и на општинско ниво (или на ниво на регионални 
центри за управување со отпадот).Изрекувањето парични 
казни во случаите кога истите не се исполнети би одело во 
прилог на постигнување на зацртаните целни вредности. 

1 1                                   

1b 

Состојбата со постоечките структури за издавање дозволи која 
ги спречува јавните комунални претпријатија да управуваат со 
отпадот што може да се рециклира треба да се 
ревидира/разјасни така што ќе се обезбеди ЈКП да можат да 
собираат и да постапуваат со сите форми на рециклабилни 
материјали. 
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1c 
Да се воспостават минимални стандарди за услугата собирање 
на комуналниот отпад, кои ќе треба да се постигнат во 
определен рок.  

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1d 

Да се воспостават минимални стандарди за услуги за 
комерцијалнитеобјекти (и покрај распространетата оценка 
дека ова веќе се случува до одреден степен за амбалажата). 
Ова би било поврзано со барање до комерцијалните 
произведувачи на отпад да вршат сортирање на отпадот 
откако ќе се воспостават такви услови. 

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1e 

Да се развие мрежа на рециклажни центри / паркови со 
контејнери со цел да се олесни рециклирањето и да се 
зголеми бројот на предмети кои може повторно да се 
употребат. Организациите кои сакаат да се занимаваат со 
повторна употреба на производи донесени на локации за 
рециклирање (рециклажни центри за отпад од домаќинствата 
/ паркови со контејнери) треба да добијат соодветна помош и  
олеснувања. 

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1f 

Да се изготват материјали за кампања на национално ниво 
заради информирање на јавноста и подигнување на јавната 
свест. Ова би требало да обезбеди подлога за квалитетен 
медиумско-маркетиншки настап на локално ниво. 

    1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Да се воведе систем на плаќање и поврат на кауција за 
амбалажата за пијалоци. 

      1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
Да се воведе такса за комуналниот отпад кој се испраќа на 
несанитарни депонии. 

  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 
Да се зголеми постоечкиот надоместок за минерални суровини од 
9 денари по тон на 60 денари по тон, фазно, за период од 5 
години. 

                   

5 
Да се воведат такси на ќесињата и други предмети за еднократна 
употреба, а средствата собрани по овој основ да се користат за 
подобрување на управувањето со отпадот во земјата. 

      1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
За индустриските отпади, да се користи Директивата за 
индустриски емисии за намалување на создавањето опасен отпад. 

    1 1 1 1                           
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7 

За градежниот шут, да се покрене доброволна иницијатива во 
соработка со главните градежни фирми. Оваа иницијатива би 
можела да се надополни со употреба на меници што градежната 
фирма ги дава како гаранција дека градежниот шут ќе го однесе 
на депонија, а откако ќе го направи тоа парите би ù се вратиле. 

    1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 

Да се развие стручност за политиките на „зелени“ набавки преку 
кои би се намалило создавањето отпад поврзано со јавните 
набавки, а би се стимулирале давателите на услуги кои користат  
модели „производ-услуга“. 

        1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Надоместување на трошоците за комуналниот отпад                                       

1 

Механизмите за наплата на надоместоците за покривање на 
трошоците за услугата управување со отпад не треба да ја содржат 
опцијата јавните комунални претпријатија да вршат наплата на 
сметките. 

1 1                                   

2 
Локалната власт треба да ги надоместува трошоците преку 
комбинација од: a)локално наплатени надоместоци / 
оданочување; и б) трансфери од централната власт.  

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Спроведувањето во пракса на начелото „одговорност на 
производителот“ треба да обезбеди производителите да ги 
финансираат услугите што ги обезбедуваат општините, коишто 
услуги одат во прилог на извршување на обврските на 
производителите.  

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

4 

Откако ќе се воспостават услуги на рециклирање со соодветен 
квалитет, а надоместувањето на трошоците застане на здрави 
нозе, треба да се размисли за воведување систем „плати колку 
што фрлаш“ како начин за стимулирање на поголемучинок на 
услугите што се обезбедуваат. 

                    1 1 2 2 2 2 2 2 2 

  Одговорност на производителот                                       

1 

Министерството за животна средина и просторно планирање 
треба да се погрижи за тоа сите релевантни целни вредности во 
законодавството со кое ќе се спроведе начелото за одговорност на 
производителот да бидат усогласени со релевантните директиви. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 
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2 

Државататреба да се погрижи за тоа механизмите за одговорност 
на производителот да бидат поткрепени соинспекциски надзор и 
соодветно спроведување на законите со цел да се гарантира дека 
сите оние кои се должни да исполнат конкретни цели ќе бидат 
санкционирани секогаш кога тоа нема да го направат. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

3 
Мерките за спроведување на начелото за одговорност на 
производителот треба да ги почитуваат начелата утврдени во 
предложениотчлен 8a од Рамковната директива за отпад. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

4 

Што се однесува до отпадот од пакување (а во помал обем ова 
важи и за електричниот и електронскиот отпад), таму каде постои 
јасна врска со услугите што се обезбедуваат од страна на или во 
име на општините треба да се изнајде најсоодветен механизам кој 
ќе обезбеди општините да не ги сносат трошоците што 
произлегуваат од обврската на производителите. Колку порано ќе 
се случи ова – толку подобро, сè со цел да се избегнат инвестиции 
кои подоцна би се покажале како непотребни. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

  Управување со опасен отпад                                       

1 
Треба да се охрабруваат индустриските постројки да воведат 
најдобри расположливи техники со цел минимализирање на 
создавањето опасен отпадповрзано со нивните процеси на работа. 

  1 1 1                               

2 Треба да се изготви План за управување со опасниот отпад.   1                                   

3 

Земјите од регионот треба да се потрудат да договорат некакви 
ограничени исклучоци од нивната забрана за увоз и трансфер на 
опасен отпад, со цел да се олесни поминувањето на ваков отпад 
до соодветни постројки за третман во странство. 

                   

4 
Врз основа на една анализа на карактерот и капацитетот на 
потребниот третман на медицинските отпади, потребно е да се 
набават постројки за третман со поддршка од централната власт. 

  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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E.1.3 Проценка на трошоците 

Направивме проценка на некои од трошоците поврзани со повеќе елементи од 
патоказот, секаде каде тоа беше можно. Овде се прикажани клучните бројки за 
потенцијалните издатоцидоколку земјата ја исполни целта која гласи: 50% од 
комуналниот отпад да се рециклира(измерено како процент од целокупниот 
рециклиран комунален отпад, гледано според тежината). Табелата E-1 покажува 
дека доколку возилата се сметаат за капитални добра, во тој случај капиталниот 
трошок за опремата за собирање отпад е тој што доминира во целокупната 
капитална инвестицијакоја е потребна за да се постигне 50% рециклирање на 
комуналниот отпад. Едно од прашањата кое се покажа како проблематично во 
некои земји-членки на ЕУ беше канализирањето на грантовите и „меките“ заеми за 
капитал кон скапите инвестиции, кои често знаат да бидат оние од дното на 
хиерархијата на отпадот. Овие резултати покажуваат дека доколку се сметаат за 
капитални добра, во тој случај инфраструктурата за собирање отпад е ставката за 
која се најпотребни инвестиции. Ако на ова се додаде капиталот потребен за 
поддршка на постројките за третман за био-отпадот одвоен на самиот извор(далеку 
најголемата фракцијаво комуналниот отпад), тогаш станува сосема јасна потребата 
капиталот да се насочи кон горните слоеви од хиерархијата на отпадот.  

Табела E-1: Проценка за опсегот на капиталните инвестиции за период 
од 10 години (во милиони евра, со реални цени од 2016 год.) за 
постигнување стапка од 50% рециклирање кај комуналниот отпад 

Капитална ставка Ниска проценка Висока проценка 

Собирање отпад 

Возила за собирање отпад € 36 € 86 

Контејнери за отпад € 30 € 40 

Депоа за возилата € 6,8 € 41 

Постројки за сортирање на отпадот € 0 € 19 

Центри за рециклажа / паркови со контејнери € 0,93 € 1,5 

Третман / отстранување на отпадот     

Компостирање (ниска проценка), анаеробна дигестија 
(висока проценка) 

€ 12 € 47 

Депонија € 60 € 80 

Вкупно     

Вкупно за собирање отпад € 74 € 187 

Вкупно за третман / отстранување на отпадот € 72 € 127 

ВКУПНО € 145 € 313 

Забелешка:На 11тимај 2016 еден денар = 0,016€ 
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Табелата Е-2 ги прикажува капацитетот што е потребен за третман на дополнителен 
био-отпад и капацитетот на санитарна депонија потребен во услови на 
претпоставена стапка на рециклирање на комунален отпад од 50% во 2026 година. 
Варијацијата во потребниот капацитет меѓу ниската и високата проценка се должи 
на различните претпоставки околу идниот раст на количините на депониран отпад. 
Исто така, го прикажуваме и вкупното количество резидуален отпад со кој ќе треба 
да се управува во 2026 година. Ако се оди со претпоставката дека ќе се оди на 
исполнување на временски подалечните целни вредности (таргети) во рамките на 
предложениот пакет за кружна економија, тогаш максималната вредност на 
капацитетот за третман на резидуален отпад која треба да се има предвид за на 
среден до долг рок изнесува меѓу 278,000 тони и 309,000 тони годишно.  

Табела E-2: Проценка за потребниот капацитет за третман и 
отстранување на отпадот за постигнување стапка од 50% рециклирање 
на комуналниот отпад (во илјади тони годишно) 

Ставка Ниска проценка Висока проценка 

Санитарна депонија 463 516 

Компостирање / анаеробна дигестија 139 155 

Вкупно потребен капацитет за третман / 
отстранување на резидуален отпад 

463 516 

 

Со оглед на проблемите поврзани со надоместувањето на трошоците за услугата 
управување со отпад што ја обезбедуваат општините, извршивме моделирање на 
промените во трошоците на општините кои би можеле да се очекуваат со преминот 
од сегашните стапки на рециклирање кон стапката од 50% рециклирање: 
општините треба да знаат што може да очекуваат во годините што доаѓаат и да 
сфатат дека ќе им бидат потребни дополнителни приходи. Трошоците по 
домаќинство во табелата E-3 претпоставуваат дека целиот капитал е ануелизиран 
(во форма на„надоместоци за одлагање на отпадот на депонија“). Табелата 
покажува дека може да се очекува нето промена од ред на величина 55 евра (€)по 
домаќинство доколку се постигне посакуваната стапка на рециклирање и доколку 
целокупниот резидуален отпадсе испраќа на санитарни депониикои си ги 
надоместуваат сопствените трошоци во целост. Оваа сума би можела донекаде да 
се намали – до околу 40€по домаќинство – доколку програмите за одговорност на 
производителите се осмислат така како што ние препорачуваме, односно како 
поддршка на услугите што ги даваат општините или нивните изведувачи. 
Погледнете го одделот 18 од главниот извештај за детаљи околу проценките за 
трошоците што се овде презентирани. 
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Табела E-3: Проценки за вкупните трошоци по домаќинство, сегашни и 
при 50% рециклирање, во € при реални цени во 2016 година (сите 
трошоци се ануелизирани) 

Трошок Сега 
При 50% 

рециклирање 
Нето трошок 

Собирање € 15 € 49 € 34 

Третман / отстранување € 15 € 36 € 21 

Вкупно € 30 € 85 € 55 

Придонес од организациите за 
одговорност на производителот 

-  -€ 15 -€ 15 

Вкупен трошок за општините € 30 € 70 € 40 

Забелешка:На 11тимај 2016 еден денар = 0,016€ 

Треба да се има предвид дека при проценките одевме со претпоставката дека и 
сега и во иднина системите (ќе) работат ефикасно. Клучната порака е дека 
општините мораат да најдат начин да надоместуваат поголем дел од трошокот за 
нивните услуги отколку во моментов, и да сфатат дека трошоците што ќе треба да 
ги надоместуваатво иднина ќе растат. Околу оваа работа, можеби, сè досега 
немаше доволно искреност. 

Треба да имаме предвид и тоа дека овие трошоци претпоставуваат дека 
резидуалниот отпад и натаму ќе се одлага на депонија, како и дека целната 
вредност од 50% рециклирање ќе се постигне со помош нанајтешкиот од четирите 
методи што ги предвидува постоечкото европско законодавство.5 Поранешната 
Југословенска Република Македонијаби можела да се потруди да ја исполни целта 
за рециклирање користејќи еден од полесните пристап како што е методот 1; сепак, 
расправите што во моментов се водат на ниво на ЕУ најавуваат дека ваквото 
решение не е одржливо на подолг рок.  

E.1.4 Извори на финансирање 

Како дел од студијата беа анализирани и поголем број различни извори на 
финансирање. Активни во регионот се неколку донатори и финансиери кои имаат 
финансиски средства на располагање кои би биле достапни под различни услови. 
Освен загриженоста на финансиерите околу неадекватното надоместување на 
трошоците за управувањето со отпадот, постои и друг вид загриженост која се 
однесува на „расчекорот“помеѓу она што го нудат финансиерите и она што е 
реално потребно за да ù се помогне на државата, но и на регионот како целина,во 

                                                      

 

5Види Одлука на Комисијата 2011/753/ЕУсо која се воспоставуваат правила и пресметковни методи 
запроверка на усогласеноста со целните вредностиутврдени во членот 11(2) од Директивата 
2008/98/EC на Европскиот парламент и Советот, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
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напорите за исполнување на стандардите на ЕУ. Доколку се сака земјата да 
постигне високи стапки на рециклирање во иднина (и да остави простор за 
постигнување на стапките на рециклирање предвидени во предлозите на 
Европската комисија во рамките на ревидираниот пакет за кружна економија6), 
тогаш во фокусот на вниманието на финансиерите треба да дојдат проекти чија цел 
е зголемување на стапките на рециклирање наместо големи и капитално 
интензивни постројки за третман на резидуалниот отпад.  

Нашето мислење е дека е потребен дијалог меѓу финансиерите и земјите–
приматели на финансиските средстваоколу тоа како најдобро да се „спакуваат“ 
проектите чија цел се повисоки стапки на рециклирање така што да изгледаат 
привлечни за финансиерите. За ова ќе биде потребно централната власт тесно да 
соработува со општините на осмислување проектикои би биле соодветни за 
финансиерите, и евентуално да настапи со збир од такви проекти со цел да се 
задоволат минималните услови на финансиерите во однос на висината на 
капиталните средства. Повеќе детаљи околу можните извори на финансирање 
може да се најдат во одделот 19 од главниот извештај.   

  

                                                      

 

6Европска комисија (2016),Стратегија за кружна економија, датум на пристапување до документот: 
7мимај 2016, достапно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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1.0 Вовед 

Во рамките на правните акти на ЕУ во областа на животната средина, отпадот е 
еден од најголемите предизвици во однос на ресурсите, и човечки и финансиски, 
што се неопходни за транспонирање на релевантните правни акти на ЕУ и 
спроведување мерки за постигнување на посакуваните резултати. Во Извештаите за 
напредокот на Европската комисија за сите земји од Западниот Балкан се 
нагласуваат заложбите што сѐ уште треба да се преземат во овој сектор, за да се 
постигне целосна усогласеност пред зачленувањето во ЕУ.8 Доброто управување со 
отпадот придонесува кон „поттикнување економија со ефикасно користење на 
ресурсите“, како што е предвидено во стратегијата Европа 2020 и ги намалува 
негативните влијанија врз животната средина и здравјето во текот на целиот 
животен циклус на ресурсите. 

Процесот на проширување во минатото покажа колку е важно Европската комисија 
тесно да соработува со земјите во текот на целиот процес на пристапување и да им 
помага правилно да ги транспонираат и спроведат правните акти во областа на 
животната средина до датумот на зачленување. Овој проект е спроведен имајќи го 
тоа на ум и поставува Патоказ за поранешната југословенска Република Македонија 
за целосно усогласување со правните акти за отпадот на ЕУ. Препораките содржани 
во Патоказот треба да трасираат јасен пат за подобрување на системот за 
управување со отпадот на среден и на долг рок.        

Овој извештај е поделен на два дела:  

1) Дел 1 ги претставува наодите од деталната проценка на состојбата со 
управувањето со отпадот во поранешната југословенска Република 
Македонија. Информациите што беа собрани како дел од оваа Национална 
проценка на состојбата со отпадот беа искористени за идентификување 
неколку суштински теми, за коишто се направија консултации со 
релевантните чинители. Проектниот тим даде препораки за мерки за 
осврнување на секоја од тие теми, коишто потоа беа предмет на пошироки 
консултации. Овие препораки послужија како основа за создавање на нацрт-
патоказот за подобрување на управувањето со отпадот во Поранешната 
југословенска Република Македонија; 

2) Тој патоказ го сочинува Делот 2 од извештајот и дава листа на препораки со 
проценки за трошоците поврзани со нив и предлог-распоред на активности. 
Препораките содржани во патоказот беа предмет на консултација со 
засегнатите страни пред патоказот да биде финализиран и одобрен од 

                                                      

 

8 Европската комисија (2016) Стратегија и извештаи, пристапено на: 6 мај 2016, достапно на: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Европската комисија. Конечната верзија на патоказот е претставена во овој 
извештај. 

Методологијата за изготвување на патоказот, којашто ја следи проектната задача за 
проектот, е претставена во главата 3.0. Во Табелата 1-1 е даден преглед на 
структурата на извештајот и основната содржина на секое поглавје.  

Табела 1-1: Преглед на структурата на извештајот и резиме на 
содржината 

Глава Опис 

Глава 2.0 

Дава дополнителен контекст преку претставување релевантни основни 
информации за поранешната југословенска Република Македонија и 
споредување на клучните статистички податоци со оние за другите пет земји 
во истражувањето. 

Глава 3.0 
 

Дава преглед на методолошкиот пристап за изготвувањето на Национална 
проценка на состојбата со отпадот и пристапот за извлекување на препораките 
опфатени во Патоказот. Оваа глава треба да се прочита бидејќи дава 
образложение за процесот и претставува дел од предизвиците со коишто се 
соочија авторите.   

ДЕЛ 1: НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА СО ОТПАДОТ 

Глава 4.0 
Претставување на клучните организации вклучени во управувањето со отпадот, 
преглед на нивните улоги и надлежности, проценка на нивната работа воопшто 
и идентификување на клучните прашања. 

Глава 5.0 Преглед на работата на регулаторниот систем.  

Глава 6.0 
Идентификување на донесеното законодавство за отпад и проценка на 
напредокот во транспонирањето на правните акти на ЕУ за отпадот.  

Глава 7.0 

Клучен аспект за спроведување на барањата и целните вредности за 
управување со отпад предвидени во правните акти на ЕУ за отпадот е 
постоењето на ефективен систем за изготвување робусни планови за 
управување со отпадот што ја покриваат целата земја. Во оваа глава се 
претставуваат главните плански / стратегиски документи на поранешната 
југословенска Република Македонија и се проценува во колкава мера тие 
даваат одговор на прашањето како земјата треба да продолжи по патот кон 
постигнување целосна усогласеност со релевантните правни акти.  

Глава 8.0 

Дава преглед на моментално достапните податоци за отпадот и клучните 
ограничувања во тој поглед. Точните податоци за генерираниот отпад и 
управувањето со него се од суштинско значење за планирањето и за 
споредување на постигнатото со поставените целни вредности во 
управувањето со отпадот. 
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Глава Опис 

Глава 9.0 

Дадени се целните вредности за управување со отпадот што се воведени на 
секое ниво во хиерархијата на отпадот. Се проценува во колкав обем тие се 
усогласени со целните вредности на ЕУ, како и дали се собираат податоци што 
овозможуваат изготвување точни извештаи за исполнувањето на тие целни 
вредности.    

Глава 10.0 

Се проценува дали постојат системи за одговорност на производителот или 
еквивалентни мерки за исполнување на целите, за да се гарантира собирање 
на пакувањето, електронската и електричната опрема, возилата и батериите и 
акумулаторите и дали тие мерки се финансирани од производителите. 

Глава 11.0 
Се дава преглед на постојната инфраструктура за собирање комунален и 
индустриски отпад и шут од градење и рушење.  

Глава 12.0 
Се дава преглед на инфраструктурата за третман / отстранување на комунален 
и индустриски отпад и шут од градење и рушење. 

Глава 13.0 Се дава преглед на пристапот во управувањето со опасен отпад. 

Глава 14.0 Се наведуваат клучните постигнувања во минатите години.  

Глава 15.0 
Се дава резиме на проблемите што произлегуваат од Националната проценка 
на состојбата со отпадот и се идентификувани во претходните глави.  

ДЕЛ 2: ПАТОКАЗ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ 

Глава 16.0 

Се разгледуваат алтернативни пристапи, ако има такви, што би можеле да се 
преземат за решавање на проблемите наведени во Глава 15.0 Оваа глава го 
сочинува основниот елемент на Патоказот и дава повеќе препораки за тоа како 
може да се реши или ублажи секој од проблемите. Овие препораки даваат 
јасна претстава за тоа како може да се подобри управувањето со отпадот за 
секој одделен тек на отпадот и тоа да се усогласи со барањата утврдени во 
правните акти на ЕУ. 

Глава 17.0 
Дава преглед на предложениот распоред и временска рамка за спроведување 
на препораките наведени во Глава 16.0. 

Глава 18.0 

Дава пресметки, онаму каде што тоа е можно, за дел од финансиските трошоци 
за предложените препораки. Тоа вклучува проценки за капиталните и 
оперативните трошоци за услуги за комунален отпад што ќе и овозможат на 
поранешната југословенска Република Македонија целосно да се усогласи со 
постојната целна вредност од 50% за подготовка за повторна употреба и 
рециклирање и со целната вредност за пренасочување на биоразградливиот 
комунален отпад од депониите. 
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Глава Опис 

Глава 19.0 

Иако треба да се постигне целосно покривање на трошоците за услугите за 
управување со отпадот, останува потреба од надворешно финансирање на 
краток и на среден рок. Во оваа глава се опишуваат достапните извори за 
финансирање, се даваат примери на организации што финансираат проекти во 
Западниот Балкан поврзани со отпадот и се претставуваат дел од предизвиците 
во обезбедувањето финансии.  
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2.0 Основни информации 

Европскиот совет и го додели статусот на земја-кандидат на поранешната 
југословенска Република Македонија во декември 2005 г. Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација меѓу поранешната југословенска Република 
Македонија и ЕУ стапи во сила во април 2004 г. Комисијата за прв пат препорача 
Советот да започне пристапни преговори со земјата во 2009 г. По сериозната 
политичка криза во извештајниот период 2014-15, Европската комисија даде 
дополнителни „Итни реформски приоритети“ во врска со системските 
институционални недостатоци што произлегоа од кризата, а коишто владата и сите 
други политички чинители се обврзаа дека ќе ги спроведат.9 

Поранешната југословенска Република Македонија на југ граничи со Грција, на 
запад со Албанија, на исток со Бугарија, а на север со Косово и Србија (Приказ 2-1).  
Поголемиот дел од Македонија има влажна континентална клима со топли и суви 
лета и релативно студени и влажни зими, освен во источните планински региони, 
каде што има подолги зими и кратки и студени лета. Во однос на 
административната структура, земјата е поделена на 80 општини. 

                                                      

 

9 Европска комисија (2015), Работен документ на Комисијата: Извештај за поранешната 
југословенска Република Македонија за 2015, како прилог кон Дописот од Комисијата до Европскиот 
парламент, Советот, Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите 
’Стратегијата за проширување на ЕУ’, ноември 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Приказ 2-1: Земјите од Западниот Балкан 

 

Извор: Еуномија 

Поранешната југословенска Република Македонија е мала земја, со површина од 
околу 25.713 km2 и население од 2,1 милиони во 2013 г.10 Индустриски, 
комерцијален и административен центар е Скопје, а службен јазик е македонскиот.  

Како дел од стратегијата за проширување на Европската комисија се објавуваат 
годишни извештаи, во коишто Комисијата дава резиме на оценката за тоа што 
постигнала во минатата година секоја земја-кандидат или потенцијален кандидат и 
дава насоки за реформските приоритети. Иако во извештајот на Европската 

                                                      

 

10Податоци од Светската банка (2015), Глобални економски изгледи, податоците се преземени на: 7 
јануари 2016 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL  

Босна и 
Херцеговина Србија 

Косово 

поранешна југословенска 
Република Македонија 

Црна Гора 

Албанија 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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комисија за поранешната југословенска Република Македонија за 2015 се наведува 
дека земјата е умерено подготвена во областа на животната средина и климатските 
промени, се нагласува потребата фокусот во следните години да се стави на 
спроведувањето на националното законодавство и на зголемување на 
инвестициите, особено во секторите отпад и отпадни води, при што се вели:  

Регионални планови за управување со отпадот и стратегиски оцени на 
влијанието врз животната средина се изготвени за два региони, а во 
други четири се во фаза на изготвување. Спроведувањето на 
законодавството за посебните текови на отпадот продолжува, но сѐ 
уште заостанува.11  

Во 2014 г. БДП по глава на жител во поранешната југословенска Република 
Македонија изнесуваше 4.128 ЕУР, споредено со просекот за ЕУ-28 од 27.394 ЕУР 
(т.е. околу 15% од просекот за ЕУ-28). Прилагодено според куповната моќ, реалната 
индивидуална потрошувачка по глава на жител изнесуваше 17% од просекот за ЕУ-
28.12 Индустријата во земјата создаде 24,8% од БДП во 2014 г.13 Клучните 
индустриски гранки во земјата се прехранбената индустрија, индустријата за 
пијалаци, текстилната, хемиската, индустриите за железо, челик и цемент, 
производството на енергија, фармацевтската и индустријата за автомобилски 
делови, иако не се достапни разложени податоци за нивното учество во БДП.14 
Проценетата стапка на невработеност во 2014 г. изнесуваше 28%.15 Клучните 
извозни производи се храната, пијалаците, тутунот, текстилот, различни 
преработени добра, железото, челикот и автомобилските делови.16 

Со површина од 25.710 km2 земјата е третата најмала земја од Западниот Балкан 
опфатена во истражувањето. Клучните факти за шесте земји, заедно со просекот за 
ЕУ-28, се дадени во Табелата 2-1.  

  

                                                      

 

11 Европска комисија (2015), Работен документ на Комисијата: Извештај за поранешната 
југословенска Република Македонија за 2015, како прилог кон Дописот од Комисијата до Европскиот 
парламент, Советот, Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите 
’Стратегијата за проширување на ЕУ’, ноември 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm  
12 Овие податоци потекнуваат од Евростат.  

13 Податоци на Светската банка (2014), Индикатори за светскиот развој, пристапено на 5 мај 2016, 
достапни на: http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr  

14 ЦИА (2016), Книга со факти за светот, пристапено на 6 мај 2016. Достапно на: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/  
15 Податоци на Светската банка (2012), Индикатори за светскиот развој, пристапено на 5 мај 2016, 
достапни на: http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr  
16 ЦИА (2016), Книга со факти за светот, пристапено на 6 мај 2016. Достапно на: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
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Табела 2-1: Клучни статистички податоци за земјите од Западниот 
Балкан (2014)1 
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Население  
(милиони) 2,89 3,82 1,82 2,08 0,62 7,13 3,06 - 

Површина (km2 ) 28.750 51.210 10.887 25.710 13.810 77.4742 34.640 - 

Густина на 
население 
(население на km2)  

105,6 74,9 167,4 82 46,2 81,5 92,93 120 

Корисници на 
интернет (на 100 
лица) 

60 61 - 68 61 54 61 78 

Претплати за 
мобилна телефонија 
(на 100 лица) 

105 91 - 106 163 122 117 123 

Извори:  
1. Податоци на Светската банка (2015), Индикатори за светскиот развој, последна промена на 
05.02.2016; податоците се преземени на: 6 мај 2016, достапно на: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#  
2. Без Косово, според податоци од Централната разузнавачка агенција (ЦИА) (2014), Книга со 
факти за светот: Србија, 20 јуни 2014, пристапено на 5 мај 2016, 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html  

 

  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
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3.0 Методологија 

Изготвувањето на Патоказот за подобрување на управувањето со отпадот во 
поранешната југословенска Република Македонија бараше исцрпно истражување и 
соработка на засегнатите страни во текот на период од 16 месеци (јануари 2015 до 
април 2016). Искористениот пристап се засноваше на проектната задача (ПЗ). Во 
оваа глава се дава преглед на методологијата и важни информации за контекстот 
што се потребни за се разбере оправданоста на искористениот пристап во 
спроведувањето на Националната проценка на состојбата со отпадот. 
Националната проценка на состојбата со отпадот е претставена во Делот 1 од овој 
документ (т.е. во главите 4.0 - 15.0) и се користеше како основа за изготвување на 
препораките содржани во Патоказот, којшто го сочинува Делот 2 од овој извештај 
(т.е. главите 16.0 – 19.0).  

За појаснување, ова истражување ги опфаќа главните текови на отпад, вклучително: 

 Комуналниот цврст отпад (КЦО); 

 Комерцијалниот и индустрискиот (КИ) отпад; 

 Шутот од градење и рушење (ШГР); 

 Отпадот од пакување; 

 Отпадот од електрична и електронска опрема (ОЕЕО); 

 Искористените возила (ИВ); 

 Батериите и акумулаторите и 

 Опасниот отпад. 

Патоказот за поранешната југословенска Република Македонија беше изготвен низ 
процес од 13 фази:  

 Фаза 1 – Изготвување критериуми за проценката (Глава 3.1); 

 Фаза 2 – Собирање информации и податоци за моменталната состојба 
(Глава 3.2); 

 Фаза 3 – Изготвување преглед на состојбата со управувањето со отпадот 
(Глава 3.3); 

 Фаза 4 – Оценување на сработеното од страна на државата (Глава 3.4); 

 Фаза 5 – Лоцирање на проблемите (Глава 3.5); 

 Фаза 6 – Консултации околу клучните проблеми (Глава 3.6); 

 Фаза 7 – Изготвување на патоказот (Глава 3.7); 

 Фаза 8 – Дефинирање на редоследот на одбраните мерки (Глава 3.8); 

 Фаза 9 – Преглед на изворите на финансирање (Глава 3.9); 

 Фаза 10 – Доставување нацрт патоказ до Европската комисија (Глава 3.10); 

 Фаза 11 – Консултации со службеници од министерството (Глава 3.11) 

 Фаза 12 – Дискусија на национална работилница (Глава 3.12) и 

 Фаза 13 – Изготвување конечна верзија на патоказот за државата (Глава 
3.13). 

Соодносот меѓу фазите може да се види на Приказот 3-1. 
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Приказ 3-1: Преглед на искористениот пристап 

 



  11 

3.1 Изготвување критериуми за проценката 

Проектната задача бараше изготвување критериуми, вклучително: 

 Постоење на соодветна мрежа на постројки за третман на отпадот 
(постојни и планирани, вклучително оние за посебните текови на отпад, 
споредено со моменталното и прогнозираното количество создаден 
отпад); 

 Усогласеност со хиерархијата на управување со отпадот; 

 Исполнување на целните вредности за повторна употреба, рециклирање 
и преработка од отпадот, како и оние за пренасочување на 
биоразградливиот отпад од депониите; 

 Постоење на делотворни политики и алатки за спречување на 
создавањето отпад; 

 Постоење на квалитетен(ни) план(ови) за управување со отпадот и 

 Придонес на управувањето со отпадот кон одржливото управување со 
материјалите и ефикасното користење на ресурсите. 

Исто така, во проектната задача се бара при скринингот на практиките да се опфатат 
„најмалку следните елементи“: 

 Анализа на националните стратегии, политики, акциски планови, 
планови за управување со отпадот и (ако постојат) програми за 
спречување на создавањето отпад; 

 Анализа на моменталната состојба со усогласеноста (транспонирање и 
примена) и почитувањето на законските барања од правните акти за 
отпадот (вклучително Рамковната директива за отпад и нејзината 
хиерархија, еколошки одржливото управување со отпадот, целните 
вредности, одделното собирање, доволноста и соодветноста на 
инфраструктурата за отпад, како и целните вредности за собирање отпад, 
негова подготовка за повторна употреба, рециклирање и преработка 
утврдени во директивите за тековите на отпадот итн. Беше забележано 
дека Директивата за депонии и Директивата за индустриски емисии на 
ЕУ исто така треба да бидат земени предвид во работата); 

 Анализа на постојната и планираната инфраструктура за управување со 
отпадот и нејзина споредба со моменталните и проектираните количини 
создаден отпад; 

 Проценка на достапните податоци за проекциите за создавањето и 
управувањето со отпадот; 

 Соодветна примена на законодавството за отпад (вклучително 
инспекциски капацитети и мерки за одвраќање на прекршителите, како 
казни итн.) и 

 Административен капацитет во овој сектор на централно, регионално и 
локално ниво. 

Овие две групи барања беа искористени како основа за изготвување листа со 
објективни критериуми со коишто ќе може да се оцени работата на секторот за 
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управување со отпадот во поранешната југословенска Република Македонија. 
Целите на листата беа:  

1) Идентификување на клучните проблеми поврзани со моменталниот пристап 
во управувањето со отпадот во предметната држава, земајќи ги предвид 
барањата во проектната задача, а особено со фокус на усогласувањето со 
правните акти на ЕУ; 

2) Идентификувања на проблемите што се помалку важни, но сепак вреди да 
се споменат во контекст на овој извештај и 

3) Поддршка за процесот на изготвување препораки за решавање на 
идентификуваните проблеми.  

Листата на критериуми беше изготвена врз основа на проектната задача, за да се 
обезбеди целосна опфатеност на релевантните теми.  

Листата беше прегледана од ГД за животна средина и беше одобрена конечната 
верзија. Листата на критериуми согласно проектната задача беше изготвена во 
Алатка за проценка на состојбата со отпадот во Ексел, што Комисијата може да го 
користи по завршувањето на договорот (Приказ 3-2). На проектниот тим, 
вклучително на националните експерти, му беше демонстрирано како 
функционира алатката на средба на тимот во рана фаза од процесот. Потоа, 
алатката, заедно со вграденото упатство за корисниците, беше споделена со 
националните експерти за управување со отпад во поранешната југословенска 
Република Македонија. Експертите ја користеа алатката за собирање на сите 
релевантни информации во втората фаза. 
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Приказ 3-2: Слика од алатката за проценка на состојбата со отпадот 

 

 

3.2 Собирање информации и податоци за моменталната 
состојба 

Со помош на алатката за проценка на состојбата со отпадот, националните експерти 
ги собраа достапните информации и податоци за работата на секторот за 
управување со отпадот во секоја од земјите. Покрај спроведување проценка на 
состојбата во земјата врз основа на секој од критериумите усогласени во првата 
фаза, националните експерти собираа и информации за следното, кога такви 
информации беа достапни: 

 Историски податоци за отпадот; 

 Составот на отпадот и  

 Проекции за веројатните количини создаден отпад во иднина. 

Се бараа информации за секој од горенаведените текови на отпадот, ако тоа беше 
можно. Како и во повеќето европски држави, реалноста покажува дека квантитетот 
и квалитетот на податоците значително варираат за различните текови на отпадот. 
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На пример, информациите за комуналниот отпад беа подостапни отколку оние за 
помалите текови на отпадот, како батериите или за тековите, каде што 
претпријатијата самите преземаат мерки за управување со отпадот (како 
индустрискиот отпад и шутот од градење и рушење).   

3.3 Изготвување преглед на состојбата со управувањето 
со отпадот 

За да се покријат темите во алатката за проценка, Националната проценка на 
состојбата со отпадот е поделена во следните глави:  

 Клучни организации вклучени во управување со отпадот (Глава 4.0); 

 Функционирање на регулаторниот систем (Глава 5.0); 

 Состојба со законодавството за отпад (Глава 6.0); 

 Состојба со планските и стратегиските документи (Глава 7.0); 

 Квалитет на податоците за управување со отпадот (Глава 8.0); 

 Транспонирање на целните вредности и моментален учинок (Глава 9.0); 

 Примена на одговорноста на производителот (Глава 10.0); 

 Соодветност на инфраструктурата за собирање отпад (Глава 11.0); 

 Соодветност на инфраструктурата за третман и отстранување на отпадот 
(Глава 12.0) и 

 Управување со опасниот отпад (Глава 13.0). 

Националните експерти, заедно со меѓународните експерти, ги користеа 
информациите за моменталната состојба содржани во алатките за проценка на 
состојбата со отпадот за изготвување преглед на секторот за управување со отпадот 
за секоја од горенаведените теми. По потреба беше вршено дополнително 
истражување и консултации за разјаснува нејасности.  

Резултатите од работата се претставени во поглавјето „Преглед“ од Националната 
проценка на состојбата со отпадот (т.е. Дел 1, глави 4.0 - 15.0). Овој труд дава 
сеопфатен преглед на клучните елементи на системот за управување со отпадот во 
поранешната југословенска Република Македонија. 

3.4 Оценување на сработеното од страна на државата 

Проектната задача бараше изготвување критериуми за проценка како основа за 
проценка на сработеното од страна на државата. Врз основа на долгата листа на 
критериуми развиени во првата фаза, беа идентификувани сет клучни критериуми 
врз основа на кои беше дадена оценка за сработеното од страна на земјата. За 
критериумите беа давани оценки од 1 до 3, при што: 

 Оценката 1означува состојба, во којашто не биле преземени никакви 
активности во конкретната тема или околностите даваат причини за 
сериозна загриженост за одржливоста / функционалноста на системот; 

 Оценката 2 означува состојба, во којашто биле преземени значителни 
мерки за подобрување на системот за управување со отпадот, но 
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останува загриженост за одредени аспекти што може да спречат земјата 
да постигне целосна усогласеност со правните акти на ЕУ за отпадот и 

 Оценката 3 означува состојба, во којашто се верува дека постојни или 
сериозно планирани мерки ќе бидат доволни за целосно усогласување 
на земјата со правните акти на ЕУ за отпадот. 

Резултатите од проценката се претставени во поглавјето „Збирна оценка“ од 
Националната проценка на состојбата со отпадот. Горенаведениот систем за 
оценување е делумно прилагоден на секоја глава, за да соодветствува со аспектите 
што се оценуваат.  

3.5 Лоцирање на проблемите 

Врз основа на резултатите од работата опишана погоре, беше составена листа на 
проблеми поврзани со веројатноста дека земјата ќе ги исполни главните цели и 
одредби од Рамковната директива за отпад (2008/98/ЕЗ) и целните вредности 
утврдени во директивите за одделните текови на отпадот. Овие проблеми се 
претставени во Глава 15.0. 

Идентификувањето на овие проблеми имаше важна улога при навлегувањето во 
повеќе детали во утврдувањето на предизвиците со коишто се соочува 
поранешната југословенска Република Македонија во подобрувањето на својот 
систем за управување со отпадот и давањето решенија за надминување на тие 
предизвици.  

3.6 Консултација околу клучните проблеми 

Покрај тековните консултации што ги вршеа националните експерти преку своите 
постојни мрежи, беа спроведени консултации со клучните засегнати страни за 
проблемите што ги идентификува проектниот тим. Овие консултации беа користени 
за да се потврди или по потреба да се измени природата на опишаните проблеми. 

Потоа проблемите беа групирани во поткатегории согласно насловите на главите во 
Националната проценка на состојбата со отпадот. Проблемите се претставени во 
Глава 15.0. Оваа фаза всушност претставува крај на Националната проценка на 
состојбата со отпадот и основа за изготвување на Патоказот.  

3.7 Изготвување на патоказот 

Патоказот беше изготвен преку следниот пристап. За секоја подгрупа проблеми 
(евентуално изменети преку горенаведениот процес на консултација) беа 
разгледани повеќе алтернативни пристапи (на пр. оние што веќе постојат во 
земјите-членки) како метод за решавање на проблемот.  

Разгледуваните инструменти ги опфатија следните: 

 Економски и фискални инструменти (на пример такси/даноци или 
забрани за депонирање/согорување, даноци за ефикасно користење 
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ресурси, програми за одговорност на производителот, програми „плати 
за фрленото“ и други релевантни инструменти); 

 Правни инструменти (измена на национални закони); 

 Административни инструменти, вклучително измена на 
административни постапки и 

 Информативни и едукативни кампањи. 

Врз основа на тоа беа дадени препораки за поранешната југословенска Република 
Македонија, земајќи ги предвид конкретните околности во земјата.  

За предложените пакети од мерки беа направени приближни проценки на 
потребите од инфраструктура, вклучително проценки на инвестициските трошоци. 
Беа идентификувани и други трошоци онаму, каде што тоа беше можно. Целта на 
овие проценки е да дадат квалитетна проценка за веројатните трошоци поврзани 
со различните мерки. Методологијата што е во основата на овие пресметки е 
опишана одделно и претставена во Додаток A.2.0.  

3.8 Дефинирање на редоследот на одбраните мерки 

Беше размислено за распоредот на предложените мерки, за да се даде 
индикативна временска рамка за предложените мерки. Овој распоред не е фиксен, 
туку беше подготвен врз основа на стручноста на експертите во секторот и врз 
основа на можното потребно време за спроведување одредени мерки или за 
изградба на инфраструктурата. Меѓутоа, вреди да се спомене дека временската 
рамка се заснова на претпоставката дека земјите ќе започнат со заложбите за 
спроведување на мерките набрзо.  

3.9 Извори на финансирање 

Достапноста на различните извори на финансирање исто така беше разгледана во 
текот на истражувањето и интервјуата. Беа земени податоци за контакт од 
релевантните претставници на МФИ и тела на ЕУ за финансирање, коишто се 
активни во Западниот Балкан. Беше остварен контакт и побарано интервју со 
следните организации: Европска банка за обнова и развој (ЕБОР), Инструмент за 
претпристапна помош (ИПА), Европска инвестициска банка (ЕИБ), КфВ, Фонд за 
поддршка на мали претпријатија, Инструмент на Европската комисија за техничка 
помош и размена на информации (TAIEX) и Светската банка. Вкупно беа 
идентификувани и контактирани 65 лица - деветмина се согласија на интервју или 
дадоа дополнителни информации. Со оглед на тоа што во многу од тековите за 
финансирање нема алокации за конкретните земји, извештаите за нивната работа 
се поднесуваат на ниво на целиот регион. Тоа беше доволно за да се добие добар 
преглед за достапните инструменти за финансирање и за дел од клучните 
предизвици во обезбедувањето финансирање. Резултатите од оваа работа се 
претставени во Глава 19.          
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3.10 Доставување нацрти на националните патокази 

Потоа се испрати нацрт-верзија на патоказот до ГД за животна средина за 
коментари и одобрување, пред да бидат извршени дополнителни консултации.    

3.11 Консултации со службеници од министерството 

Одобрениот патоказ потоа беше предмет на дискусија на средба со службени лица 
од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и беше 
изменет согласно дискусијата.  

3.12 Дискусија на национална работилница  

По средбата со службените лица од Министерството, извршно резиме од 
ревидираниот патоказ беше споделен со повеќе засегнати страни на национална 
работилница што се одржа во Скопје на 28 октомври 2016 (листата на учесници на 
работилницата е дадена во Додаток A.1.0). Главната цел на националната 
работилница беше да се направи детална размена на гледишта меѓу проектниот 
тим и присутните на работилницата. Дискусијата на работилницата се фокусираше 
на клучните теми и приоритетните препораки предложени во нацртот на патоказот. 
Повратните информации од работилницата беа сумирани од проектниот тим и 
споделени со сите присутни. Во резимето од работилницата беше наведено на кој 
начин ќе се изменат некои од препораките врз основа на дискусиите на 
работилницата. Новите препораки што беа предмет на дискусија на работилницата 
и за коишто се сметаше дека се релевантни, исто така беа опфатени во резимето од 
работилницата. Присутните имаа можност да дадат дополнителни коментари за 
резимето од работилницата или да нагласат одредени аспекти што сметаат дека 
недостигаат или биле несоодветно опфатени на работилницата. 

3.13 Изготвување конечна верзија на патоказот за 
државата 

Повратните информации од работилницата и дополнителните коментари беа 
собрани и искористени за изготвување конечна верзија на препораките во 
патоказот. Потоа, конечниот патоказ беше испратен на Европската комисија за 
конечно одобрување на документот. 
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ДЕЛ 1: НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА НА 
СОСТОЈБАТА СО ОТПАДОТ 
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4.0 Клучни организации вклучени во 

донесувањето закони, политики и 

планови за управување со отпадот 

4.1 Преглед 

4.1.1 Национално ниво 

Во однос на управувањето со отпадот, Министерството за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП) е надлежно за развивање политики, планирање, 
издавање дозволи, организирање ефективен систем за управување со цврстиот 
отпад, собирање и обработка на податоци, како и за координација и соработка 
меѓу сите институции вклучени во управувањето со отпадот.17 Посебниот Сектор за 
отпад во министерството е основан во август 2010 г. Секторот ги има следните 
четири одделенија:  

1) Одделение за управување со опасен и историски отпад (на пр. складирање 
контаминиран отпад од историски индустрии);  

2) Одделение за развој на планови и програми за управување со отпад;  
3) Одделение за регистрација и евиденција на управувањето со отпадот и  
4) Одделение за постапување со посебни текови на отпад. 

Секторот за отпад ја споделува надлежноста за управувањето со отпадот со четири 
други сектори во МЖСПП: Македонски информативен центар за животна средина, 
Сектор за соработка со локалната самоуправа и управно-надзорни работи, Сектор 
за Европска унија и Сектор за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
(ИСКЗ). Државниот инспекторат за животна средина исто така е во рамките на 
МЖСПП и е надлежен за инспекција и спроведување на прописите за животната 
средина на национално ниво. Надлежностите на секој од горенаведените субјекти 
се накратко опишани подолу: 

 Секторот за управување со отпадот - ги одобрува плановите и 
програмите за управување со отпадот на единиците на локалната 
самоуправа и правните лица (комерцијални и индустриски субјекти и 
здравствени установи). Секторот исто така ги врши сите работи за 
издавање дозволи и изготвува дозволи за депонии, претпријатија за 
собирање отпад (јавни и приватни), како и за објектите за складирање и 
третман на отпадот.  

                                                      

 

17 Инспекцијата врз инсталациите за управување со отпадот го врши независно тело, Државниот 
инспекторат за животна средина. 
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 Македонскиот информативен центар за животна средина - ги собира и 
анализира годишните извештаи за управувањето со отпадот на 
единиците на локалната самоуправа и правните лица (комерцијални и 
индустриски субјекти и здравствени установи). Одделение во рамките на 
секторот (Одделението за аналитика и известување) врши работи и 
задачи поврзани со собирањето, обработката, анализата, 
претставувањето и известувањето за податоци и информации за 
медиумите и областите на животната средина. Врз основа на собраните 
информации, тоа поднесува извештаи до Европската агенција за животна 
средина и Европскиот тематски центар за отпад. 

 Секторот за Европска унија - е вклучен во изготвувањето на 
законодавството, вклучително законодавството поврзано со отпадот.  

 Секторот за соработка со локалната самоуправа и управно-надзорни 
работи - ги поддржува единиците на локалната самоуправа во 
спроведувањето на законодавството за животната средина во делот на 
нивните (локалните) надлежности. 

 Секторот за ИСКЗ - е надлежен за затворање на депонии што не ги 
исполнуваат законските услови и за издавање дозволи на оние што ги 
исполнуваат. 

 Државниот инспекторат за животна средина - е надлежен за 
спроведување на законите и инспекцијата за сите активности поврзани 
со животната средина на национално ниво, вклучително за отпадот. Како 
што е наведено погоре, Државниот инспекторат за животна средина е 
надлежниот орган за инспекција и надзор на спроведувањето на 
законите и прописите за животната средина. Улогата на Државниот 
инспекторат за животна средина е да обезбеди работа на секторот за 
управување со отпадот во согласност со стандардите за животната 
средина и примена на условите наведени во дозволите и обврските во 
релевантното законодавство за отпадот.  

4.1.2 Регионално ниво 

4.1.2.1 Региони за управување со отпадот  

Поранешната југословенска Република Македонија е поделена на осум статистички 
региони на ниво НУТС 3 (Приказ 4-1). Националниот план за управување со отпад за 
периодот 2009 - 2015 ги потврдува тие региони, но и предложува спојување на 
регионите со население помало од 200.000 жители.18 Согласно тој пристап, во 
Табелата 4-1 се претставени две алтернативни можности предложени во 
Националниот план за управување со отпад за регионализација на управувањето со 

                                                      

 

18 Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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отпадот во поранешната југословенска Република Македонија. Увидено е дека 
спроведувањето регионален пристап и ефективното воспоставување регионални 
системи за интегрирано управување со отпад бараат воспоставување на 
неопходните структури.19 МЖСПП треба да го помогне организирањето на 
регионалните служби за управување со отпадот.   

Флексибилноста во формирањето на регионите за управување со отпадот е 
предвидено во Законот за управување со отпадот со тоа што поединечни единици 
на локалната самоуправа можат да се обратат на други региони освен оние 
предложени во Националниот план за управување со отпад. За тоа е потребно 
претходно одобрение од МЖСПП и од другите општини во регионот, кон којшто 
општината сака да се приклучи (т.е. членовите на регионот, на којшто сака да му се 
приклучи).  Ако општините не можат да се договорат за основање регион за 
управување со отпадот, Владата по предлог од МЖСПП одлучува кои општини ќе го 
формираат регионот и поставува рок, до којшто општините треба да потпишат 
соодветен договор за регионално управување со отпадот. 

Приказ 4-1: Осумте региони на ниво НУТС 3 во Македонија 

  

  

                                                      

 

19 Со проектот EuropeAid/128552/C/SER/MK „Зајакнување на административните капацитети на 
централно и локално ниво за спроведување и примена на законодавството за управување со 
отпадот“ 
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Табела 4-1: Опции за регионализација на управувањето со 
комуналниот отпад 

Административен 
регион 

Опција 1 
за регион 

за УО 

Бр. на 
жители во 

регионот за 
УО (2006) 

Административен 
регион 

Опција 2 
за регион 

за УО 

Бр. на жители 
во регионот за 

УО 

Скопски регион Регион за 
УО 1 

590.455 
Скопски регион Регион за 

УО 1 
590.455 

590.455 590.455 

Североисточен 
регион 

Регион за 
УО 2 

519.150 

Североисточен 
регион  

 

Регион за 
УО 2 

 

 

354.920 

173.982 173.982 

Источен регион Источен регион 

180.938 180.938 

Вардарски 
регион 

Вардарски регион 

Регион за 
УО 3 

 

 

390.318 

154.230 154.230 

Југоисточен 
регион Регион за 

УО 3 
171.972 

Југоисточен 
регион 

171.972 171.972 

Пелагониски 
регион 

Регион за 
УО 4 

458.473 

Пелагониски 
регион 

Регион за 
УО 4 

 

458.473 

236.088 236.088 

Југозападен 
регион 

Југозападен 
регион 

222.385 222.385 

Полошки регион Регион за 
УО 5 

310.178 
Полошки регион Регион за 

УО 5 
310.178 

310.178 310.178 

2.040.228   2.040.228   

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf  

 

4.1.2.2 Регионални центри за управување со отпад 

За операционализирање на процесот на регионализација, Владата усвои измени и 
дополнувања на Законот за управување со отпадот (сл. весник бр. 123/12). Со овие 
измени и дополнувања се уредува дека регионите на ниво НУТС 3 мораат да 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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основаа регионални тела за управување со отпадот, имено меѓуопштински одбор 
за управување со отпад (МОУО) и регионален центар за управување со отпад 
(РЦУО). 

Овие тела се клучни и претставуваат врска меѓу државата и единиците на локалната 
самоуправа. Тие мораат да ги преземат главните надлежности и задачи, како 
планирање, насочување на инвестициите, односи со јавноста и организирање други 
активности во врска со управувањето со комуналниот отпад што оригинално се во 
надлежност на општините.  Тие мораат да им помогнат на единиците на локалната 
самоуправа во искористувањето на економијата на обем и поефикасното 
управување со отпадот.  

Пред основањето на МОУО, градоначалниците мора да добијат овластување од 
општинските совети за потпишување спогодба за регионално управување со 
отпадот, во којашто се уредуваат правата и обврските на општините во однос на 
обезбедувањето финансиски и човечки ресурси. Во оваа спогодба се уредува и 
начинот на решавање на евентуалните спорови меѓу општините. МОУО се 
политички претставнички тела на здружените општини.  Нивни членови се 
градоначалниците на општините или други лица назначени од градоначалниците.  

Клучните надлежности на МОУО се следните:  

 го утврдува нацртот на регионалниот план за управување со отпад;  

 го организира и следи спроведувањето на регионалниот план за управување 
со отпад; 

 го утврдува нацртот на инвестициската програма за развој на регионалниот 
систем; 

 го усвојува буџетот на РЦУО; 

 врши избор на директор на РЦУО; 

 врши надзор над постапките за јавни набавки и избор на изведувачи за 
изградба на инсталациите и објектите во регионалниот систем; 

 врши надзор над постапките за јавни набавки и избор на оператор/и на 
регионалниот/ните систем/и; 

 ги одобрува предлозите за единица цена за третман на отпад во 
регионалниот систем; 

 врши контрола врз работата на регионалниот систем и активностите на 
избраните оператори; 

 го усвојува и менува деловникот за работа на МОУО и 

 го избира претседавачот на МОУО. 

Општините, како членови на регион за управување со отпадот, мораат да основаат 
РЦУО. РЦУО е одговорен за администрирање на работите поврзани со 
регионалното управување со отпадот, што опфаќа планирање на управувањето со 
отпадот и следење на работата на системот за регионално управување со отпадот 
итн. 

РЦУО врши работи за управување со комунален отпад, негово собирање, 
преработка и конечно отстранување. РЦУО може да функционира и како централен 
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регионален орган за различни стручни работи, како планирање, подготовка на 
инвестиции во инфраструктура, локална регулатива, надоместување на трошоците 
и финансирање на управувањето со комуналниот отпад и мониторинг во животната 
средина. РЦУО се корисници на техничка помош за подготовка на инфраструктурни 
проекти подготвени за финансирање. Инвестициите се обезбедуваат од 
инструментот за претпристапна помош (ИПА)20 грантови и други можности за 
кофинансирање што се достапни преку меѓународните финансиски институции, 
комерцијалните банки или од националниот буџет. 

МЖСПП може да ја суспендира работата на РЦУО, ако тој не функционира 
соодветно и да назначи принудна управа за подобрување на состојбата. Клучните 
надлежности на РЦУО се следните: 

 Изготвување на регионалниот план за управување со отпад; 

 Започнување и спроведување проекти за реализација на регионалниот план 
за управување со отпад; 

 Подготвување и спроведување постапки за јавни набавки за ангажирање 
добавувачи и/или оператори на регионалните објекти; 

 Следење на работата на добавувачите / операторите; 

 Поднесување извештаи за спроведувањето на регионалниот план за 
управување со отпад; 

 Им дава техничка помош на општините во изготвувањето програми за 
управување со комуналниот отпад и 

 Воспоставува и одржува база на податоци за регионалното управување со 
отпадот и поднесува извештаи за управувањето со отпадот до МЖСПП.  

МОУО се воспоставени во сите региони за управување со отпадот. Меѓутоа, во 
моментот на спроведување на проценката само два РЦУО беа основани и работеа, 
имено оние во Централно-источниот и во Североисточниот регион.  

Покрај тоа, нивото на активност на постојните тела за регионално управување со 
отпадот е ограничено. Во 2009 г. два МОУО започнаа постапки за доделување 
концесија за регионално интегрирано управување со цврстиот отпад преку 
конкурентен дијалог (Полошки и Југоисточен регион).21  Овие постапки беа 
прекинати во 2014 г. без да се даде концесија.  

Постојните РЦУО се наоѓаат во рана фаза на изготвување на регионалните планови 
за управување со отпад за идното управување со комуналниот отпад. Повеќето од 
нив зависат од средства од ИПА за изготвување на регионалните планови за 

                                                      

 

20 Пристапот до средства од ИПА е можен само ако е воспоставен РЦУО. 
21 Конкурентниот дијалог беше спроведуван од советите за развој на планските региони (СРПР), а не 
од МОУО. Во нив учествуваат истите луѓе (т.е. градоначалниците), но законската основа за нивното 
функционирање е различна: СРПР се основани согласно Законот за рамномерен регионален развој, 
а МОУО се основани согласно Законот за управување со отпадот. Во периодот на постапката - т.е. во 
2009 г. - во Полошкиот и во Југоисточниот регион немаше МОУО. 
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управување со отпад (средства од ИПА може да се добијат само ако постои РЦУО). 
Со оглед на тоа, двата центри што се основани, имено оние во Централно-
источниот и во Североисточниот регион, се основани за да се овозможи 
доделување средства од ИПА. Владата на поранешната југословенска Република 
Македонија навистина доби поддршка, што резултираше со изготвување 
регионални планови за управување со отпад.22 Два регионални планови за 
управување со отпад се изготвуваат веќе повеќе години, а подготовката на трет 
план започна во 2014/2015 г.  Во тек се процеси за подготовка на студии за 
изводливост и тендерска документација за спроведувањето на потребните 
капитални инвестиции во регионалната инфраструктура и затворање и 
ремедијација на депониите што не ги исполнуваат стандардите. 

Се известува дека сите региони ќе ги донесат плановите за управување со отпадот 
до 2018/2019 г.23   

4.1.3 Локално ниво 

Општините како единици на локалната самоуправа се надлежни за 
организирањето на управувањето со комуналниот отпад. Некои општини имаат 
сектори за животна средина, но во повеќето случаи управувањето со отпадот е во 
надлежност на секторите за урбанизам или за локален економски развој.  

Општините можат да основаат јавни комунални претпријатија (ЈКП) што вршат 
услуги за управување со отпад за домаќинствата, институциите (т.е. здравствените 
установи и другите јавни тела) и за правните лица (индустриските, комерцијалните 
итн.). Повеќе општини имаат ангажирано приватни оператори за управување со 
отпадот преку договор за концесија. Собирањето на другите текови на отпадот (на 
пр. отпадните масла, батериите и акумулаторите и ОЕЕО) го вршат приватни 
(лиценцирани) оператори. Управувањето со пакувањата и отпадот од пакување го 
вршат колективни и индивидуални (лиценцирани) оператори. 

Општините се надлежни за  

 организирање на собирањето, транспортот, преработката и отстранувањето 
на комуналниот отпад;  

 одлучување за локацијата на објектите за управување со отпадот;  

 донесување локални прописи за управување со отпадот;  

 финансирање и надзор на затворањето на нелегалните депонии и објекти за 
управување со отпад и 

 отворање депонии за неопасен и инертен отпад. 

                                                      

 

22 Во рамките на компонентата за регионален развој, мерка 3.2 од Оперативната програма за 
регионален развој 2007-2009 г. 
23 Тоа е во согласност со предвидениот распоред за развој на секој од плановите во моментот на 
пишување на извештајот. 
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4.2 Збирна оценка 

Оценката на клучните организации вклучени во управувањето со отпадот е дадена 
во Табелата 4-2. Исполнувањето на секој од наведените критериуми е оценето на 
скала од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = ниско ниво на исполнетост, на пример поради непостоење јасни 
надлежности или преклопување / празнини во надлежностите. 

 Оценка 2 = функционирањето на организациите е прифатливо, но со 
одредени ограничувања што може да се подобрат. 

 Оценка 3 = организациите функционираат добро беа поголеми проблеми. 

Табела 4-2: Оценка на административните институции 

Критериум Оценка 

Надлежностите за управување со 
слични видови отпад не се широко 
разделени на различни институции 
или сектори 

Оценка 2 - МЖСПП е надлежно за сите текови на отпадот; 
меѓутоа, надлежностите за активностите поврзани со 
отпадот се поделени на четири различни сектори. 
Македонскиот информативен центар за животна средина 
собира и обработува податоци за отпадот; Секторот за 
европска унија го изготвува законодавството за отпадот; 
Секторот за соработка со општините и управно-надзорни 
работи ги поддржува општините во спроведувањето на 
законодавството за животната средина; а Секторот за 
ИСКЗ е надлежен за затворање на нелегалните депонии и 
за издавање дозволи за локациите што ги исполнуваат 
стандардите. 

Надлежностите за различните 
национални институции се јасно 
утврдени и разбирливи за 
засегнатите страни 

Оценка 3 - се чини дека надлежностите се јасни и 
засегнатите страни не посочија поголеми проблеми. 

Распределбата на надлежностите 
не доведува до конфликт на 
интереси 

Оценка 2 - општините се членки на РЦУО, коишто, пак, се 
надлежни за изготвување на регионалните планови за 
управување со отпад, одржување база на податоци за 
регионалното управување со отпадот, следење на 
функционирањето на системот за регионално управување 
со отпадот и известување за реализацијата на 
регионалните планови. Тоа може да создаде конфликт на 
интереси, бидејќи општините би можеле да имаат интерес 
да прикажат дека сработиле повеќе и би можеле, 
теоретски, да влијаат врз извештаите за работата на РЦУО.  
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5.0 Функционирање на регулаторниот 

систем 

5.1 Преглед 

МЖСПП е регулатор за управувањето со отпадот. Инспекциите за почитувањето на 
Законот за управување со отпадот, Законот за комуналните дејности и Законот за 
јавна чистота во однос на управувањето со комуналниот отпад ги вршат: 

 државните инспектори за животна средина;  
 државниот пазарен инспекторат; 
 државниот санитарен и здравствен инспекторат; 
 овластените инспектори за животна средина на општините и на Градот 

Скопје и 
 комуналните инспектори. 

Државните и овластените инспектори за животна средина мора да се уверат дека 
опремата за собирање, транспортирање, складирање, третман, преработка и 
отстранување на отпадот е во согласност со условите во дозволата на операторот. 
Инспекторите можат да земаат примероци од отпадот по собирање, селектирање, 
транспортирање, складирање, третман, преработка и отстранување. Инспекторот за 
животна средина може да издаде мандатна казна на лице место, ако е 
придружуван од полициски службеник. Инаку, инспекторот може да издаде 
записник и да го достави до обвинител, а во случај на помало прекршување 
инспекторот може да го поднесе записникот до управниот суд. 

Инспекциите за почитувањето на Законот за управување со отпадот во делот на 
медицинскиот отпад ги врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат во 
соработка со Државниот инспекторат за животна средина. Надлежностите се 
поделени меѓу двете организации на следниот начин: 

 Санитарните инспектори се надлежни за селектирањето и складирањето на 
отпадот во здравствените установи и 

 Инспекторите за животна средина се надлежни за следење на транспортот и 
конечниот третман на медицинскиот отпад.  

Комуналните инспектори се надлежни за следење на работата на ЈКП согласно 
Законот за комуналните дејности. Следствено, тие мораат да го следат 
управувањето со медицинскиот отпад од страна на ЈКП. Во повеќето општини ЈКП, 
спротивно на законот, го собираат селектираниот медицински отпад, го мешаат со 
комуналниот отпад и го депонираат на депонии што не ги исполнуваат 
стандардите. Само во Скопје и во Куманово медицинскиот отпад се транспортира 
до наменски објект, постројката за согорување во Дрисла.  

Државниот пазарен инспекторат врши инспекција на примената на одредбите од 
Законот за управување со пакување и отпад од пакување во делот на трговијата, 
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пакувањето и означувањето на производите и во однос на одредбите за 
информации за потрошувачите.   

Не постои одговорност за исполнување на целните вредности од страна на 
државата, општините или ЈКП. Главната одговорност за исполнување на 
националните цели во однос на отпадот е пренесена на приватниот сектор (на пр. 
преку програми за одговорност на производителот). Законот дава добра основа за 
казнување на непочитувањето на обврските; меѓутоа, примената на казните за 
приватните претпријатија е поврзана со политичката волја за гонењето на тие 
случаи. 

Ниту една од депониите што работат во поранешната југословенска Република 
Македонија не ги исполнува актуелните стандарди на ЕУ. Постои план за затворање 
и ремедијација на депониите што не ги исполнуваат стандардите. Меѓутоа, во 
отсуство на политичка волја и/или стимулации, планот не може да се спроведе. 
Нема забрана за горењето отпад на отворено на депониите, па тоа е вообичаена 
практика. Исто така нема забрана за горење отпад во домовите.  

Казнувањето на нелегалното депонирање / неконтролираното управување со 
отпадот е надлежност на комуналните инспектори, коишто ја следат работата на 
ЈКП. Во реалноста ретко се преземаат мерки против таквото однесување. Бројот на 
комунални инспектори што секоја општина е обврзана да ги вработи се пресметува 
со стандардна формула врз основа на површината, населението и годишните 
приходи на општината. Во реалноста, општините немаат доволно ресурси и 
посветеност за да вработат доволно комунални инспектори. Покрај тоа, издадените 
казни се селективни и не ја оправдуваат примената. Нема докази за ефективноста 
на таквите мерки во менувањето на практиките за управување со отпадот. 

Општините се правно и финансиски одговорни за чистењето на дивите депонии. 
Има кампањи за чистење/рехабилитација на диви депонии. Повеќето такви 
депонии настануваат поради непостоењето организирана услуга за собирање отпад 
за локалните жители. Во отсуство на таква организирана услуга се создаваат диви 
депонии што бараат редовно чистење, што, пак, предизвикува големи трошоци. 

Не постојат стандарди за емисии од инсталации за управување со отпад, со 
исклучок на општинските депонии што може да се надградат за да ги исполнат 
стандардите на ЕУ (на пр. депонијата Дрисла). Ако објектот се надгради до 
стандардите на ЕУ, треба да се добие дозвола за ИСКЗ од Секторот за ИСКЗ. Овие 
еколошки дозволи се единствен механизам за одредување стандарди за емисии. 
Во моментот за проценката немаше такви издадени дозволи за депонии. 

Ресурсите на регулаторниот систем беа голем проблем во моментот на проценката. 
Секторот за управување со отпад во МЖСПП има пет вработени, коишто главно 
работат на административните постапки поврзани со издавањето дозволи за услуги 
за управување со отпад (т.е. собирање, транспортирање, складирање, третман / 
преработка). МЖСПП нема доволно персонал за да одговори ефективно на 
задачите што му се доделени со различните национални политики и стратегии. На 
регионално ниво функционираат само два РЦУО. Во другите региони за управување 
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со отпадот градоначалниците потпишале меѓуопштински спогодби, но во отсуство 
на регионални планови за управување со отпад одборите немаат јасно 
овластување, ниту, пак, имаат финансиски средства за редовна работа. На локално 
ниво, општините немаат ресурси за инвестирање во подобрување на услугите за 
управување со отпадот и често не постои политичка волја за менување на 
моменталните супстандардни практики. Исто така се чини дека постои ниска свест 
за влијанијата на лошото управување со отпадот врз човековото здравје и 
животната средина. 

Твининг проект на Европската комисија за спроведување и примена на 
законодавството за животната средина се спроведува во соработка меѓу 
поранешната југословенска Република Македонија и две земји-членки на ЕУ, 
Шпанија и Холандија. Проектот со буџет од 1 милион ЕУР започна во јануари 2015 г. 
и треба да трае 19 месеци. Целта на проектот е подобрување на нивото на заштита 
на животната средина на национално и локално ниво за да се подобрат 
„капацитетите на инспекциските тела за животна средина за примена на 
законодавството за животна средина на централно ниво (Државниот 
инспекторат за животна средина (ДИЖС)) и на локално ниво (општините).“ 
Конкретните цели се следните: 

 „Утврдување оптимална институционална рамка за ефективен 
систем за инспекции за животната средина. 

 Разгледување и подобрување на законската рамка за животната 
средина. 

 Подобрување на практиките на инспекциските органи преку подобро 
планирање и обука. 

 Вршење или поддршка на изработката на повеќе алатки, како веб-
локација, систем за управување со информации, упатства за 
инспектори и за индустриски оператори и чек-листи за конкретни 
сектори.“24 

Резултати од проектот се повеќе упатства и програми за обука за различни други 
работни текови, вклучително работа на подобрување на ИТ системите и алатките 
што ги користат инспекторите.25    

5.2 Збирна оценка 

Оценката на регулаторниот систем е дадена во Табелата 5-1. Исполнувањето на 
секој од наведените критериуми е оценето на скала од 1 до 3, при што: 

                                                      

 

24 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) Твининг-проект: 
Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за спроведување и 
примена на правните акти на ЕУ за животна средина, пристапено на: 7 мај, достапно на: 
www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2  
25 Повеќе информации за проектот може да се најдат на линкот во фуснотата погоре.  

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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 Оценка 1 = суштинска загриженост за ефективноста на регулаторниот 
систем. 

 Оценка 2 = се чини дека регулаторниот систем е ефективен, но со одредени 
ограничувања / проблеми. 

 Оценка 3 = ефективен и функционален регулаторен систем, без поголеми 
ограничувања / проблеми. 

Табела 5-1: Оценка на регулаторниот систем 

Критериум Оценка 

Активностите за издавање дозволи и 
инспекција се соодветно управувани 
и ефективни (членови 23 до 26 и 34 
од РДО) 

Оценка 2 - Твининг проектот со Шпанија и Холандија 
треба да се осврне на многу од проблемите околу 
активностите за издавање дозволи и инспекција и 
веројатно ќе резултира со предности на долг рок. 
Меѓутоа, инспекцијата е одделена од издавањето 
дозволи, што може да предизвика проблеми во 
работењето. Немањето доволно персонал на 
национално, регионално и локално ниво значи дека 
нема доволно инспектори на терен што ќе ги следат 
активностите на секторот за управување со отпадот. 
Казнувањето на нелегалните дејности, ако тие бидат 
забележани, според извештаите зависи од политичката 
волја и често не доведува до кривично гонење.   

Се преземаат потребните мерки за 
забранување на нелегалното фрлање 
и неконтролираното управување со 
отпадот. Се применуваат ефективни 
и сразмерни казни што ги 
обесхрабруваат потенцијалните 
прекршители (член 36 од РДО) 

Оценка 1 - не е идентификувано спроведувањето на 
какви било мерки, а нелегалното фрлање и горењето на 
отпадот сѐ уште се вообичаена активност. 
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6.0 Состојба со законодавството за 

отпад 

6.1 Преглед 

Како дел од стратегијата за проширување на Европската комисија се објавуваат 
годишни извештаи, во коишто Комисијата дава резиме на оценката за тоа што 
постигнала во минатата година секоја земја-кандидат или потенцијален кандидат и 
дава насоки за реформските приоритети. Во извештајот за поранешната 
југословенска Република Македонија за 2015 се забележува дека:   

„Во областа на животната средина и климатските промени земјата е 
умерено подготвена. Постигнат е одреден напредок во 
транспонирањето на правните акти, особено на општото хоризонтално 
законодавство и на законите за квалитетот на воздухот и хемикалиите. 
Во следните години земјата треба да се фокусира на: 

 финализирање на воспоставувањето на системското 
стратегиско планирање и почеток на реализацијата на 
придонесот на земјата кон очекуваниот Договор за климата од 
Париз од 2015 г.;  

 спроведување на националното законодавство и зголемување на 
инвестициите, особено во секторите отпад и води.“26 

Како дел од овој проект беше спроведена детална проверка на усогласеноста, за да 
се утврди обемот, во којшто земјата ги транспонирала правните акти на ЕУ за отпад 
(изготвено како одделен документ).27 „Проверката на усогласеноста“ е проверка 
член по член за да се обезбеди дека одреден правен акт на ЕУ е правилно 
транспониран во законите на предметната земја. Тоа е активност за испитување на 
усогласеноста на законодавството, а не на тоа дали законодавството се покажува 
како ефективно во практиката. Во проверката на усогласеноста беа опфатени 
следните директиви на ЕУ: 

                                                      

 

26 Европска комисија (2015), Работен документ на Комисијата: Извештај за поранешната 
југословенска Република Македонија за 2015, како прилог кон Дописот од Комисијата до Европскиот 
парламент, Советот, Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите 
’Стратегијата за проширување на ЕУ’, ноември 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 
27 Еуномија рисерч енд консалтинг (2016), Сеопфатна проценка на моменталната состојба со 
управувањето со отпадот во Југоисточна Европа и идните перспективи за овој сектор, вклучувајќи и 
опции за регионална соработка во рециклирањето на електричниот и електронскиот отпад - Задача 
2: проверка на усогласеноста на законодавството на поранешната југословенска Република 
Македонија со одбрани правни акти на ЕУ за отпад, извештај до ГД за животна средина на 
Европската комисија 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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 Директива 86/278/ЕЕЗ за канализациската мил; 

 Директива 94/62/ЕЗ за пакување и отпадот од пакување; 

 Директива 1999/31/ЕЗ за депонирање на отпадот; 

 Директива 2000/53/ЕЗ за искористени возила; 

 Директива 2006/21/ЕЗ за отпад од екстрактивни индустрии; 

 Директива 2006/66/ЕЗ за батерии и акумулатори; 

 Директива 2008/98/ЕЗ за отпад и 

 Директива 2012/19/ЕУ за отпад од електрична и електронска опрема. 

Во однос на сите разгледани правни акти јасно е дека властите на поранешната 
југословенска Република Македонија вложиле значителни заложби за 
транспонирање на правните акти на ЕУ за отпадот. Законодавството во земјата 
точно ги отсликува огромното мнозинство од барањата во разгледаните директиви, 
а областите на неусогласеност главно се релативно мали и ретки, а не системски 
или широки. Главните законски акти за отпадот во поранешната југословенска 
Република Македонија се наведени во Табелата 6-1.  

Клучен исклучок е транспонирањето на Рамковната директива за отпад, каде што се 
утврдени повеќе недостатоци. Еуномија не можеше да најде доказ дека земјата ја 
транспонирала целната вредност од 50% за рециклирање, а повеќе важни 
дефиниции и клучни концепти (како хиерархијата на отпадот наведена во член 4 од 
Рамковната директива за отпад) или не се или се неправилно транспонирани. 

Во законодавството на поранешната југословенска Република Македонија 
недостига и транспонирање на ажурираната Листа на видовите отпад на ЕУ, што 
треба итно да се исправи. 

Начелно, дефинициите што се користат во директивите се транспонирани помалку 
точно од другите делови на законодавството. Во одредени случаи дефиниции се 
неоправдано изоставени; во други случаи, дефинициите не одговараат на оние во 
директивите.  

Покрај тоа, поранешната југословенска Република Македонија вовела мал број 
ослободувања што не се предвидени во правото на ЕУ, особено во однос на 
примената на одредени закони (на пр. одредбите од Директивата за пакување и 
отпад од пакување) врз малите производители. Таквите ослободувања треба да се 
отстранат, за да се постигне целосна усогласеност. 

Целосните детали од проверката на усогласеноста и поврзаните препораки за 
постигнување целосна усогласеност може да се најдат во извештајот. Меѓутоа, 
вреди да се напомене дека во декември 2015 г. Европската комисија објави 
предлози за измена на шест од горенаведените директиви.28 Предложените 

                                                      

 

28 Предлозите на Комисијата за измена на шесте директиви за отпад може да се најдат тука: 
Европската комисија (2016), Циркулар за економската стратегија, пристапено на: 7 мај 2016, 
достапно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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измени беа предмет на дебата во моментот на пишување на извештајот и не беа 
донесени како правни акти на ЕУ. Поранешната југословенска Република 
Македонија треба да ги има предвид овие измени при менувањето на 
законодавството, бидејќи, ако бидат усогласени, тие може да резултираат со 
дополнителна потреба од усогласување. Предложените измени опфаќаат 
поамбициозни цели за рециклирање комунален и отпад од пакување. При 
транспонирањето на целта за рециклирање од 50%, земјата треба да има на ум 
дека таа цел можеби ќе мора да се смени, а давателите на услуги за управување со 
отпадот треба да се подготват за евентуалното постигнување повисоки стапки на 
рециклирање на долг рок. 

Табела 6-1: Главни законски акти за отпадот во поранешната 
југословенска Република Македонија 

Наслов на актот Датум на објавување 

Закон за управување со отпадот  Службен весник бр. 68/04  

Подзаконски акти за одделните теми:  

Општи правила за постапување со отпад 

Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и 
со другите видови неопасен отпад 

Службен весник бр. 147/07 

Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор 
е извршен на барање на правно или физичко лице и начинот на 
нивната наплата 

Службен весник бр. 101/09  

Правилник за количеството на биоразградливи состојки во 
отпадот што смее да се депонира 

Службен весник бр. 108/09 

Правилник за граничните вредности на емисии при горење и 
согорување на отпад и условите и начинот на работа на 
инсталациите за горење и согорување 

Службен весник бр. 123/09 

Исправка на Правилникот за количеството на биоразградливи 
состојки во отпадот што смее да се депонира  

Службен весник бр. 108/09 

Методологија за пресметување на цената за собирање, 
транспортирање и отстранување на отпад 

Службен весник бр. 30/13 

Базелска конвенција 

Правилник за формата и содржината на обрасците за 
прекугранично пренесување на опасен отпад 

Службен весник бр. 37/03 

Исправка на Правилникот за формата и содржината на обрасците 
за прекугранично пренесување на отпад 

Службен весник бр. 38/03 

Видови отпад 

Листа на видови отпад Службен весник бр. 100/05 

Евиденција на отпад 
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Наслов на актот Датум на објавување 

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 бр. 7/06 

Правилник за содржината и начинот на водење, чување и 
одржување на евиденцијата во регистарот на отпад  

Службен весник бр. 39/09 

Интегрирана мрежа за отстранување на отпад 

Правилник за начинот и условите за функционирање на 
интегрирана мрежа за отстранување на отпадот 

Службен весник бр. 7/06 

Дозволи за управување со отпад 

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и 
потребната документација, формата и содржината на дозволата 
за собирање и за 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 бр. 8/06 

Правилник 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 
технички услови за вршење на дејноста преработка,  третман 
и/или складирање на отпад 

Службен весник бр. 23/07 

Правилник за изменување 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 технички услови за вршење на 
дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад 

Службен весник бр. 76/07 

Правилник за формата и содржината на дозволата, барањето и 
Регистарот на издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, 
начинот и постапката за издавање на дозволата, начинот на 
водење на евиденцијата, како и условите за начинот на вршење 
на дејноста трговија со неопасен отпад 

Службен весник бр. 115/07 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
формата и содржината на барањето, формата и содржината на 
дозволата за собирање и за транспортирање на комунален и друг 
вид на неопасен отпад 

Службен весник бр. 133/07 

Правилник за формата и содржината на барањето за добивање 
дозвола, како и формата и содржината на дозволата за оператор 
на депонија 

Службен весник бр. 140/07 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
формата и содржината на барањето за добивање дозвола за 
складирање, третман и/или за преработка на отпадот, формата и 
содржината на дозволата како и минималните технички услови за 
вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на 
отпадот 

Службен весник бр. 122/08 
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Наслов на актот Датум на објавување 

Одлука на Уставниот Суд на Република Македонија Службен весник бр. 162/08 

Правилник за формата и содржината на барањето за добивање 
дозвола, како и формата и содржината на дозволата за вршење 
на дејност оператор на инсталација за горење или согорување на 
отпад 

Службен весник бр. 108/09 

Правилник за формата и содржината на дозволата за собирање и 
за транспортирање на опасниот отпад 

Службен весник бр. 118/10 

Претоварни станици 

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 бр. 39/07 

Постапување со посебни видови отпад 

Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со 
отпад од производи кои содржат азбест 

Службен весник бр. 89/06 

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 бр. 48/07 

Правилник за начинот на постапување со медицински отпад, како 
и начинот на пакување и обележување на медицинскиот отпад 

Службен весник бр. 146/07 

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 бр. 156/07 

Складирање на отпад 

Депонии 

Правилник за формата и содржината на барањето за основање на 
депонија за неопасен и инертен отпад 

Службен весник бр. 133/07 

Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат депониите  Службен весник бр. 78/09 

Инспекциски надзор 

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, 
начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на 
водење на единствената евиденција за спроведената едукација  

Службен весник бр. 118/11 

Други закони поврзани со управувањето со отпадот  

Закон за управување со електрична и електронска опрема и 
отпадна електрична и електронска опрема  

Службен весник бр. 6/12 

Закон за управување со пакување и отпад од пакување  Службен весник бр. 161/09 

Правилник за количеството на биоразградливи состојки во 
отпадот што смее да се депонира  

Службен весник бр. 
108/2009 
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Наслов на актот Датум на објавување 

Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори  Службен весник бр. 140/10 

6.2 Збирна оценка 

Оценката за тоа дали законодавството за отпадот е усогласено со начелата 
утврдени во правните акти на ЕУ за отпадот е дадена во Табелата 6-2. Состојбата со 
законодавството за отпад во земјата е оценета на скала од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = законодавството не е усогласено со правните акти на ЕУ за отпад. 

 Оценка 2 = законодавството е делумно усогласено со правните акти на ЕУ за 
отпад. 

 Оценка 3 = законодавството е целосно усогласено со правните акти на ЕУ за 
отпад. 

Табела 6-2: Оценка на законодавството за отпад 

Критериум Оценка 

Законодавството е 
усогласено со 
начелата утврдени во 
правните акти на ЕУ за 
отпад 

Оценка 2 - поранешната југословенска Република Македонија постигнала 
добро ниво на усогласеност со повеќето директиви на ЕУ за отпадот. 
Меѓутоа, клучен исклучок е транспонирањето на Рамковната директива за 
отпад, каде што се утврдени повеќе недостатоци. Во рамките на 
одделната проверка на усогласеноста Еуномија не можеше да најде доказ 
дека земјата ја транспонирала целната вредност од 50% за рециклирање, 
а повеќе важни дефиниции и клучни концепти, како хиерархијата на 
отпадот наведена во член 4 од Рамковната директива за отпад, или не се 
или се неправилно транспонирани. Во законодавството на поранешната 
југословенска Република Македонија недостига и транспонирање на 
ажурираната Листа на видовите отпад на ЕУ, што треба итно да се исправи. 
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7.0 Состојба со планските и 

стратегиските документи 

7.1 Преглед 

Во ова поглавје е даден преглед на главните плански и стратегиски документи во 
поранешната југословенска Република Македонија:  

 Стратегија за управување со отпад на Република Македонија  (2008 - 
2020) ги утврдува насоките и начелата на управувањето со отпадот за 12-
годишен период.29 Стратегијата за управување со отпад ја опишува 
состојбата со управувањето со отпадот во 2008 г. и предвидува мерки за 
постигнување на целите наведени во стратегијата.   

 Стратегијата е поткрепена со Националниот план за управување со 
отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, во којшто се наведени 
техничките работи и временската рамка потребна за усогласување на 
стандардите со оние на Европската унија.30 Националниот план за 
управување со отпад е клучен дел од Националниот еколошки акционен 
план, во којшто се утврдуваат краткорочните мерки и целни вредности 
што се потребни за исполнување на целите од Стратегијата за 
управување со отпад. 

 Регионалните планови за управување со отпад ги уредуваат и 
усогласуваат целите во областа на управувањето со отпад на 
поединечните општини на регионално ниво. Тие ги опфаќаат сите текови 
на отпадот за период од 10 години. Плановите се предмет на Стратегиска 
оцена на влијанието врз животната средина. Регионалните планови мора 
да бидат одобрени од МЖСПП и усвоени од советите на сите опфатени 
општини.  

 Општинските планови и програми за управување со отпад се 
донесуваат и спроведуваат од страна на општините. Плановите се 
изготвуваат за период од шест години, додека програмите за управување 
со отпад опфаќаат период од само три години.  

Другите релевантни политички и стратегиски документи се следните: 

 Национална стратегија за одржлив развој (2010 - 2030);   

                                                      

 

29 Владата на Република Македонија (2008) Стратегија за управување со отпад на Република 

Македонија (2008 - 2020), март 2008, www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Waste-
Management-Strategy-of-the-RM-2008-2020.pdf  
30 Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Waste-Management-Strategy-of-the-RM-2008-2020.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Waste-Management-Strategy-of-the-RM-2008-2020.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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 Национална Стратегија за механизмот за чист развој за првиот период на 
обврски 2008-2012 според протоколот од Кјото;   

 Национална стратегија за инвестиции во животната средина (2009 – 
2013);   

 Национален сет на индикатори за животната средина;   

 Национална програма за усвојување на правото на Европската унија;  

 Стратегија за подигање на јавната свест од 2005;   

 Стратегија за комуникација Визија 2008;   

 Стратегии за подигање на свеста;   

 Стратегија за мониторинг на животната средина;   

 Стратегија за управување со податоци за животната средина;   

 Втор национален еколошки акционен план  и   

 Локални еколошки акциони планови. 

Во периодот на вршење на проценката само два регионални планови за 
управување со отпад беа одобрени од МЖСПП и усвоени од меѓуопштинските 
одбори на соодветните региони (Источен и Североисточен регион, во 2014). Врз 
основа на двата регионални планови, беа изготвени студии за изводливост за 
оценување на потребата од инфраструктура за регионално управување со отпадот. 
Другите региони во поранешната југословенска Република Македонија се наоѓаат 
во рана фаза на изготвување на регионалните планови за управување со отпад. 
Повеќето општини имаат изготвено и усвоено планови, но без широко учество на 
јавноста. 

Процесот за изготвување и усвојување на националните и регионалните планови за 
управување со отпад треба да опфати широки јавни расправи.  

7.2 Збирна оценка 

Оценката на планските и стратегиските документи е дадена во Табелата 7-1. За 
наведените критериуми беа давани оценки од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = критериумот не е исполнет.  

 Оценка 2 = барањата на критериумот се делумно исполнети. 

 Оценка 3 = релевантниот критериум е целосно исполнет. 

Табела 7-1: Оценка на планските и стратегиските документи 

Критериум Оценка 

Постојат актуелни планови за 
управување за отпад што ја опфаќаат 
целата територија и се донесени со 
соодветна јавна расправа (членови 
28, 30, 31 од РДО) 

Оценка 1 - Стратегијата за управување со отпад важи до 
2020; меѓутоа, важноста на Националниот план за 
управување со отпад истече во 2015 г. Регионални 
планови за управување со отпад се изготвени само од 
страна на два РЦУО, а се наоѓаат во рана фаза на 
изготвувањето во другите четири региони. 

Во сите ПУО правилно се оценети 
потребите од нови системи за 

Оценка 1 - Националниот план за управување со отпад 
содржи општи одредби за подобрување на 
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Критериум Оценка 

собирање отпад и потребите од 
друга инфраструктура, како и 
нејзината местоположба (член 28 
РДО) 

управувањето со комуналниот отпад и изготвување 
општински / регионални планови. Не се предвидени 
конкретни мерки, во коишто јасно би се навело како 
точно ќе се подобрат услугите за рециклирање и не се 
правилно оценети потребите од инфраструктура за 
задоволување на целните вредности на ЕУ. Впрочем во 
планот се препорачува дека, освен неколку пилот-
студии, услуги за одделно собирање на отпадот не треба 
да се воведуваат во периодот 2009 - 2015: „Сепаратното 
собирање на отпадот што може да се рециклира во 
населбите ќе предизвика и дополнителни трошоци 
поврзани со тоа. Дополнителните трошоци поврзани со 
рециклирањето се проценуваат на околу 4,4% од 
трошоците за собирањето на остатоците од мешан 
отпад. Според тоа, сепаратното собирање на отпадоци 
што може да се рециклираат во рамките на дадените 
финансиски модели во општините сѐ уште не се 
предлага, освен што се предлага одредено пилот 
рециклирање за селектиран материјал за којшто постои 
пазар.“ Двата РЦУО што изготвија регионални планови 
се наоѓаат во процес на вршење студии за изводливост 
за проценка на инфраструктурните потреби.  

Постои стратегија за намалување на 
количеството биоразградлив отпад 
што се депонира (член 28 РДО) 

Оценка 1 - Во периодот на пишување во 2009 г. 
Националниот план за управување со отпад утврдил 
дека компостирањето на биоразградливиот отпад би 
било премногу скапо и се наведува дека 
„започнувањето на активноста на компостирање во 
периодот на Националниот план за управување со 
отпад (2009-2015) не се препорачува, дури и со примена 
на едноставна технологија (компостирање во купови 
на отворено).“  

Постојат програми за спречување на 
создавањето отпад / активностите се 
спроведуваат (членови 9 и 29 од 
РДО) 

Оценка 1 - во Националниот план за управување со 
отпад и во Стратегијата се наведува потребата од 
намалување на количеството и ризичноста на отпадот, 
но не се предвидени програми ниту активности. 
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8.0 Квалитет на податоците за 

управување со отпадот 

8.1 Преглед 

Македонскиот информативен центар за животна средина ги собира и анализира 
годишните извештаи за управувањето со отпадот на единиците на локалната 
самоуправа и правните лица (комерцијални и индустриски субјекти и здравствени 
установи). Одделение во рамките на секторот, Одделението за аналитика и 
известување, врши работи и задачи поврзани со собирањето, обработката, 
анализата, претставувањето и известувањето за податоци и информации за 
медиумите и областите на животната средина. Врз основа на собраните 
информации, тоа поднесува извештаи до Европската агенција за животна средина и 
Европскиот тематски центар за отпад. Македонскиот информативен центар за 
животна средина издава годишен извештај за состојбата на животната средина, 
којшто содржи глава за отпадот. Овој извештај обично е достапен само на 
македонски јазик, но верзија на англиски јазик беше издадена во 2013 г. 

Создавачите на отпад имаат обврска да го пријават составот на отпадот. Меѓутоа, со 
оглед на тоа што селектирањето на отпадот се врши ретко (ако воопшто се врши), 
има ограничени податоци за составот на отпадот. Во периодот на вршење на 
проценката не постоеја постапки за осигурување на квалитетот на податоците. 

Листата на видови отпад на ЕУ е транспонирана во национална Листа на видови 
отпад и постојат дефиниции за тоа кога отпадот престанува да биде отпад. Исто 
така постои систем, преку кој субјектите за управување со отпад ги евидентираат 
количеството, природата и потеклото на отпадот што го преземаат и поднесуваат 
извештаи до надлежните органи. Меѓутоа, овој систем ретко се користи во 
практиката.  

Достапни се податоци за составот на отпадот за следните текови на отпадот: 

 Комунален отпад (од примероци од отпадот земени во 2004 и во 2013 г.); 

 Друг комерцијален отпад (од примероци од отпадот земени во 2004 и во 
2013 г.); 

 Отпад од пакување (од извештаи од колективни / индивидуални 
програми за управување со отпад од пакување) и 

 Опасен отпад (од истражувања спроведени во 2004 и 2013 г. и од некои 
здравствени установи). 

Податоци за создадениот отпад се достапни за повеќето главни текови на отпадот, 
но само пријавувањето на податоците за комуналниот отпад се смета за точно. Исто 
така се чини дека квалитетот на претставените податоци не е прифатлив, освен кај 
комуналниот отпад. Податоците се добиваат од повремено земање примероци од 
отпадот (општински и комерцијален отпад), истражувања (индустриски и опасен 
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отпад) и проценки (ШГР). Само податоците за отпадот од пакување и батериите се 
пријавуваат директно, во овој случај преку програми за управување со отпад. 

8.1.1 Создавање и состав на комуналниот отпад  

Извештајот за состојбата на животната средина на англиски јазик издаден од 
Македонскиот информативен центар за животна средина во 2013 г. содржи 
податоци за создадениот и преработениот комунален отпад, што се прикажани во 
Табелата 8-1. Меѓутоа, се чини дека резултатите се нецелосни, бидејќи само 26 од 
85 општини доставиле податоци за извештајот и покрај законската обврска. Во 
извештајот се забележува и дека општините ги поднеле податоците за одредени 
количества отпад изразени во зафатнина, наместо во тежина, па затоа тие количини 
биле претворени во тони со употреба на проценет коефициент на густина пред да 
бидат вклучени во збирните резултати. Неконзистентните методи за известување 
што бараат користење претпоставки резултираат со дополнителна несигурност во 
резултатите. 

Табела 8-1: Преглед на депонираниот и преработениот комунален и 
други видови неопасен отпад, 2013 

 Количество (тони) Процент (%) 

Депониран комунален и други видови 
неопасен отпад 

437.841 99,72% 

Преработка на 
комунален и други 
видови неопасен 
отпад 

Компостиран отпад 441 

0,28% Рециклирани хартија, 
картон, пластика и 
метали 

778 

Извор: Македонски информативен центар за животна средина (2013), Извештај за состојбата 
на животната средина, www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-
web-EN.pdf 

Државниот завод за статистика објавува годишни статистики за комуналниот отпад. 
Последните достапни податоци се за 2015, а проценката за количеството генериран 
комунален отпад од 2008 го 2015 г. е прикажана во Табелата 8 2. Податоците беа 
добиени индиректно преку годишно истражување, па затоа треба да се толкуваат 
имајќи го тоа на ум.31 Затоа, нивната точност веројатно е многу пониска од онаа што 
би се постигнала со директно мерење.  Исто така се чини дека овие податоци 
значително се разликуваат од истите податоци пријавени во Извештајот за 
состојбата на животната средина. Дискрепанцата може да се должи на разликата 
меѓу пријавените податоци за нецелосен сет општини и проценетите податоци за 
целата земја. 

                                                      

 

31 Повеќе детали за методологијата може да се најдат тука: Државен завод за статистика (2016), 
Методолошко објаснување за соопштението; пристапено на: 7 мај 2016, достапно на: 
http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop_en.aspx?id=80&rbrObl=28  

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf
http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop_en.aspx?id=80&rbrObl=28
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Табела 8-2: Создаден комунален отпад 

Година 
Вкупно создаден комунален отпад 

(тони) 
Создаден комунален отпад по лице 

(kg по лице годишно) 

2008  713.564 349 

2009  725.976 354 

2010  721.507 351 

2011 735.250 357 

2012 786.909 382 

2013  792.785 384 

2014  765.156 370 

2015  786.182 380 

Извор: Државен завод за статистика (2016), Комунален отпад, 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80 

Државниот завод за статистика известува за податоците за отпадот и преку 
годишни извештаи за статистичките податоци за животната средина и преку 
годишни соопштенија за клучните статистички податоци. Во соопштението на 
Државниот завод за статистика за 2015 г. се наведува дека 81% од комуналниот 
отпад собран во 2015 г. потекнувал од домаќинства, а останатите 19% од деловни 
субјекти. Во статистичката публикација се даваат и детали за начинот на собирање 
на комуналниот отпад, како што е прикажано на Приказот 8-1. Податоците 
покажуваат дека, иако поголемиот дел од отпадот е собран како мешан отпад, биле 
собирани и селектирани материјали за рециклирање. 

 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80
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Приказ 8-1: Состав на собраниот комунален отпад 

 

Извор: Државен завод за статистика (2016), Комунален отпад, 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80 

Извештајот Статистика на животната средина на Државниот завод за статистика 
содржи мала глава за отпадот, во којшто се собрани дел од истите податоци 
објавени во соопштението на Државниот завод за статистика, информации за 
депонии и за батерии и акумулатори објавени во Извештајот за состојбата на 
животната средина и дополнителни информации за увоз и извоз на отпад. 

ЈКП Комунална хигиена направи истражување на составот на отпадот пред 
депонирање во 2011 г. Резултатите од студијата се претставени во Табелата 8-3. 

Табела 8-3: Состав на отпадот во Скопје 

Тек / област 

Опсег Просечно количество на отпад 

Макс. 
(%) 

Мин. (%) 
Урбани 

средини 
(%) 

Мешани 
средини 

(%) 

Рурални 
средини 

(%) 

Вкупно 
(%) 

Отпад од храна  25,11 0,75 19,9 12,3 13,5 15,2 

Зелен отпад  7,63 0 1 2,4 2,5 2 

Стакло  21,58 0,81 9,8 4,5 2,3 5,5 

Пластика  21,28 9,86 11 12 14,2 12,4 

Хартија/картон  35,02 6,67 16,7 15,3 13,8 15,3 

Тетрапак  5,28 0,16 2,1 2 1,9 2 

Метал  2,42 0,43 1,3 1,2 1,3 1,2 

Текстил  22,05 0,7 5,9 3,8 7,6 5,8 

Електричен  1,03 0 0,1 0,3 0,2 0,2 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80
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Тек / област 

Опсег Просечно количество на отпад 

Макс. 
(%) 

Мин. (%) 
Урбани 

средини 
(%) 

Мешани 
средини 

(%) 

Рурални 
средини 

(%) 

Вкупно 
(%) 

Друг неразградлив / разно  24,99 2,96 10,6 12,9 12,2 11,9 

Материјали помали од 40 
mm х 50 mm  

51,99 1,03 21,6 33,4 30,6 28,5 

Вкупно  
  

100% 100% 100% 100% 

Инертен  46,08 19,69 27,47 24,42 24,05 25,31 

Извор: ЈКП Комунална хигиена, Скопје 

Следните заклучоци беа изведени од студијата во 2011: 

 Само мал дел од органскиот отпад е поголем од 40 х 50 mm. 

 Во секоја од општините, најчестата фракција на отпадот е отпад помал од 
40 х 50 mm, а најретката фракција е електричниот отпад. 

 Во секоја од општините, околу 80% од фракцијата на отпадот со големина 
помала од 40 mm х 50 mm е високо биоразградлив отпад (како мешан 
отпад од храна и градинарски отпад), а 20% од отпадот е составен од 
други фракции, како: хартија, пластика, измешани со пепел, почва, 
цигари итн. 

 Во урбаните општини има поголем удел на хартија/картон, стакло и 
пластика, главно ПЕТ шишиња, споредено со руралните општини. 

Количеството на отпад од текстил е релативно високо во општината Шуто Оризари, 
поради важноста на текстилниот сектор во таа општина. 

Во Националниот план за управување со отпад (2009-2015) се прават проекции за 
количеството отпад врз основа на четири сценарија за растот на населението и 
економскиот раст, кои се наведени на Приказот 8-2. Точноста на овие проекции е 
сомнителна, бидејќи се засноваат на податоци од 2005 г. и се потпираат само на 
проекции за трендовите на раст. Како што ќе стануваат достапни податоци за 
подолги временски серии, може да стане можно да се прават регресивни анализи 
за да се разберат подобро историските трендови, со што поточно би се 
проектирале идните количества.    
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Приказ 8-2: Идни проекции за создавањето комунален отпад 

 

Текст во дијаграмот: 

Количество отпад годишно – тони 
Без раст 
Низок раст 
Среден раст 
Висок раст 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 

8.1.2 Вкупно количество создаден отпад по сектори 

Државниот завод за статистика објавува годишна статистика за отпадот разложена 
по сектори на економијата. Дадена е тежината на опасниот и неопасниот отпад што 
бил создаден, складиран, преземен, доставен, преработен и отстранет во секој 
сектор во 2015 г. (Табела 8-4). Не е јасно како точно се изведени овие тежини и што 
е опфатено во различните категории. Доминантноста на отпадот од 
производствениот сектор споредено со другите дејности во стопанството, како 
рударството и вадењето камен и градежништвото, е изненадување. Не е веројатно 
дека градежништвото создало само 10.163 тони отпад во 2015 г.   

Табела 8-4: Создаден отпад по стопански дејности, 2015 (тони) 

Тек на отпадот Неопасен Опасен Вкупно 
% од 

вкупниот 
отпад 

Производство 1.601.112 37.126 1.638.238 89% 

Земјоделство, шумарство и рибарство 84.366 2 84.367 5% 

Рударство и вадење на камен 73.835 1.363 75.198 4% 

Трговија на големо и мало; поправка на возила 12.356 120 12.476 1% 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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Тек на отпадот Неопасен Опасен Вкупно 
% од 

вкупниот 
отпад 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација 

12.403 72 12.475 1% 

Градежништво 10.005 158 10.163 1% 

Здравствена и социјална заштита 3.820 385 4.204 0% 

Јавна администрација и одбрана; задолжително 
социјално осигурување 

2.295 0 2.295 0% 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни 
води, управување со отпад и дејности за санација 
на околината 

2.200 1 2.200 0% 

Транспорт и складирање 1.960 110 2.071 0% 

Објекти за сместување и сервисни дејности со 
храна 

999 0 999 0% 

Стручни, научни и технички дејности  610 0 610 0% 

Уметност, забава и рекреација  199 0 199 0% 

Образование 195 0 195 0% 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 146 0 146 0% 

Дејности во врска со недвижен имот 43 0 43 0% 

Информации и комуникации 20 0 20 0% 

Административни и помошни услужни дејности  6 0 6 0% 

Други услужни дејности 2 0 2 0% 

Вкупно  1.806.572 39.337 1.845.909 100% 

Државен завод за статистика (2016), Отпад според сектори на економска активност, 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=82 

8.1.3 Податоци за посебните текови на отпадот 

При прегледот на литературата не беа најдени официјални извештаи за тежината на 
шутот од градење и рушење и за искористените возила. Меѓутоа, Стратегијата за 
управување со отпад на Република Македонија (2008 - 2020) содржи проценки на 
создадениот отпад според клучните видови на отпад, при што се проценува дека 
вкупно создадениот отпад изнесува 26 милиони t годишно, од коишто 500.000 t 
годишно е шут од градење и рушење, а 17.500 t годишно се искористени возила. 

Извештајот за состојбата на животната средина објавен од Македонскиот 
информативен центар за животна средина во 2013 г. содржи податоци за отпадот 
од пакување, коишто се прикажани во Табелата 8-5. Овие податоци се собрани од 
извештаите што ги поднесуваат производителите што имаат законска обврска и не 
го претставуваат вкупниот отпад од пакување во Македонија. Повеќе детали за 

file://///eun-fs01/company/Projects/Live%20Client%20Projects/DG%20Env%20-%20SEE%20Study/Task%201%20-%20Waste%20Assessment/Macedonia/www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx%3frbrtxt=82
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системите за отпад од пакување што ги користат производителите за управување со 
отпадот од пакување се дадени во Глава 10.1.1. Овие количини не се опфатени во 
податоците што ги даваат општините, а коишто се наведени во Табелата 8-1, 
бидејќи се преземаат преку одделни системи за управување со отпад независно од 
собирањето на комуналниот отпад. Во извештајот се коментира дека бројот на 
производители што ја почитуваат законската обврска за поднесување извештаи се 
зголемил, но не се наведува колку производители сѐ уште не поднесуваат 
извештаи. 

Табела 8-5: Приказ на рециклирање на поединечни материјали од 
отпадот од пакување, 2012 (тони) 

Вид на материјал 
Пуштени на пазар 

2012 г. 
Рециклирање на 

материјалот 
% на рециклирање на 

материјалот 

Стакло 8.712 0 0% 

Пластика 13.379 4.147 31% 

Хартија и картон 13.448 3.853 29% 

Метал 1.529 3 0,2% 

Дрво 2.759 0 0% 

Композитни 
материјали 

2.687 0 0% 

Друго 0 0 0% 

Вкупно 42.516 8.003 19% 

Извор: Македонски информативен центар за животна средина (2013), Извештај за состојбата 
на животната средина, www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-
web-EN.pdf 

Нема мониторинг и известување за управувањето со ОЕЕО, но во плановите за 
управување со отпадот на Источниот и Североисточниот регион се проценува дека 
се создава просечно 6,1 kg / жител годишно. Деталите за управувањето со ОЕЕО и 
програмите за одговорност на производителот се наведени во Глава 10.1.3. 

Извештајот за состојбата на животната средина содржи и информации за: 

 количината отпад на депониите и нивниот капацитет;  

 опасниот отпад, вклучително медицинскиот, батериите и акумулаторите 
и 

 складирањето, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот. 

Извештајот се заснова на годишните извештаи што ги испраќаат (согласно законска 
обврска) создавачите на отпад и организациите вклучени во управувањето со 
отпадот. Меѓутоа, не е познато колку организации не поднеле извештаи, па затоа 
не е јасно колку резултатите се целосни и репрезентативни. Бројот на поднесени 
извештаи во 2013 г. е значително зголемен споредено со претходните години, а 
соодветно е зголемена и пријавената количина отпад. Затоа не е можно да се 
прават споредби со резултатите од претходните години во апсолутни бројки. 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf


  48 

Собраните податоци за отпадни батерии и акумулатори се прикажани во Табелата 
8-6. Собирањето батерии и акумулатори во рамките на програми за одговорност на 
производителот е образложено во Глава 10.1.4. 

Табела 8-6: Управување со отпадни батерии и акумулатори (тони) 

 Пуштени на пазар Собрани 
Третирани и 

рециклирани 

Преносни 28 0 0 

Автомобилски 2.316 540 540 

Индустриски 85 900 900 

Вкупно 2.430 541 541 

Извор: Македонски информативен центар за животна средина (2013), Извештај за состојбата 
на животната средина, www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-
web-EN.pdf 

8.2 Збирна оценка 

Оценката на состојбата во врска со квалитетот на податоците за отпадот е дадена 
во Табелата 8-7. За наведените критериуми беа давани оценки од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = ставката не е спроведена или не постојат податоци. 

 Оценка 2 = ставката е воведена, но постои загриженост за квалитетот / 
точноста. 

 Оценка 3 = ставката е соодветна за намената. 

Табела 8-7: Оценка на квалитетот на податоците за отпадот 

Критериум Оценка 

Постои национална листа на 
видовите отпад што е усогласена со 
Европската листа на видовите отпад 
(ЕЛВО) и таа се користи во 
практиката. 

Оценка 3 - постои национална листа на видовите отпад 
што е усогласена со ЕЛВО. 

Постојат податоци за моменталните 
и проектираните идни количини 
отпад што овозможуваат разумно / 
сигурно планирање на 
инфраструктурата за отпад (член 28 
од РДО) 

Оценка 2 - преку годишни истражувања Државниот 
завод за статистика собира и објавува податоци за 
создадените количини и управувањето со различните 
текови на отпадот. Иако ова е важен чекор напред, кај 
пријавените количини создаден отпад веројатно има 
прилично голема маргина на грешка. Тоа може да 
претставува предизвик од аспект на изготвувањето 
точни планови и проекции.    

Постојат податоци за точно следење 
на напредокот кон остварување на 
целните вредности за КЦО, ШГР, ПОП 
и депонирање (РДО и Директива за 
тековите на отпадот) 

Оценка 2 - податоците се пријавуваат, но, како што е 
наведено погоре, тие се засновани на индиректни 
мерења преку одговори на анкети. 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/03/SOER-en-Godisen-2013-za-web-EN.pdf
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Критериум Оценка 

Постојат податоци за количините 
опасен отпад и управувањето со него 
(член 17 РДО) 

Оценка 2 - податоците се пријавуваат, но, како што е 
наведено погоре, тие се засновани на индиректни 
мерења преку одговори на анкети. 
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9.0 Транспонирање на целните 

вредности и моментален учинок 

9.1 Преглед 

9.1.1 Резиме на целните вредности 

Во Националниот план за управување со отпад се утврдени целните вредности 
прикажани во Табелата 9-1. 

Табела 9-1: Целни вредности утврдени во Националниот план за 
управување со отпад 

Активност / тек на отпадот Целна вредност 
Рок за 

достигнување 

Собирање мешан комунален 
отпад 

100% 2014 

Депонирање отпад 

Депонирање во привремени 
објекти (по подготовка) 100% од собраниот КЦО1 2014 

Депонирање во објекти што ги 
исполнуваат стандардите на ЕУ 50% од вкупниот КЦО 2014 

Намалување на емисиите на 
стакленички гасови од 
депонии 

Намалување од околу 25% еквивалент на 
CO2 

2014 

Отпад од пакување (потребен 
е преоден период) 

Стапка на преработка од 60% 2014 

Рециклирање (минимум 55%, максимум 
80%) 

2020 

Забелешки:  

1. Целта на оваа целна вредност не е да го спречи рециклирањето, туку да ги насочи заложбите 
кон обезбедување отстранување на целиот КЦО во соодветни објекти и спречување на негово 
нелегално фрлање во животната средина.  

 

Националниот план за управување со отпад исто така содржи целни вредности за 
конкретните текови, за коишто се донесени соодветни закони и подзаконски акти. 
Тие целни вредности се претставени во Табелата 9-2. 
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Табела 9-2: Целни вредности за посебните текови на отпадот утврдени 
во соодветните закони / подзаконски акти 

Активност / тек на отпадот Целна вредност 
Рок за 

достигнување 

Отпад од пакување (потребен е 
преоден период) 

Преработка:  60% 

Рециклирање: најмалку 55% 

2020 

2020 

Искористени гуми 
Собирање: 90% 

Преработка за добивање енергија: 100% 

2010 

2010 

Батерии и акумулатори 

Забрана за увоз и продажба на батерии 
со Hg&Cd  

Стапка на собирање: најмалку 25% од 
вкупната тежина на преносните батерии 
и акумулаторите пуштени на пазарот 
(најмалку 45% до 2020) 

2011 

  

2016 

 

 

Искористени возила (ИВ) 
Собирање: 90% 

Преработка или повторна употреба: 70% 

2014 

2018 

Отпад од електрична и 
електронска опрема (ОЕЕО) 

Собирање: 90% 

Националната целна вредност е 
собирање најмалку 4kg/жител до 2020 
г. 

2014 

Отпад што содржи ПХБ/ПХТ 
Составен попис 

Уништување 

2010 

2018 

Собирање / преработка / 
рециклирање и депонирање на 
ШГР  

Собирање: 30% 

Преработка/рециклирање: 10% 

Отстранување 90%1 

2014 

Забелешки: 

1. Во моментот најголемиот дел од ШГР се фрла нелегално, а оваа целна вредност е поставена 
за да се поттикне отстранувањето на овој отпад во објекти со дозвола. 

 

Целните вредности за рециклирање на различните видови пакување се утврдени 
во Законот за управување со пакување и отпад од пакување (Табела 9-3). 

Табела 9-3: Национални целни вредности за рециклирање пакување и 
отпад од пакување 

Материјал Целна вредност (%) Краен рок 

Пластика 23% 2018 

Стакло 60% 2020 

Хартија 60% 2020 

Метал 50% 2020 

Дрво 15% 2020 
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Повеќе прописи, во коишто се вградија елементи од Директивата за отпад 
(1999/31/ЕЗ) се донесоа во периодот 2007-2009 г. Покрај тоа, во 2009 г. се донесоа 
целни вредности за квантифицирање на процентот од биоразградлив комунален 
отпад (БКО) што треба да се пренасочи од депониите. Има три целни вредности 
што треба да се достигнат до 2017, 2020 одн. до 2027 г. (Табела 9-4).   

Табела 9-4: Целни вредности за пренасочување БКО од депонии 

Целна година 

Вкупно 
количество БКО 
што може да се 
депонира (тони) 

Депонирано 
количество БКО, 

изразено како масен 
удел во создадениот 

КЦО во 1995 

Намалување на 
депонираното количество 

БКО, изразено како 
процентно намалување од 
создадениот БКО во 1995 

1995 (референтна 
година)  

305.000 62% - 

2011-2017  229.000 47% 25% 

2011-2020  153.000 31% 50% 

2011-2027  107.000 22% 65% 

 

9.1.2 Транспонирање на целните вредности и мерење на 
успешноста 

Целните вредности за управувањето со отпадот што се однесуваат на тековите на 
отпадот опфатени во оваа студија се прикажани во Табелата 9-5. За секоја од 
целните вредности, „“ во двете колони десно означува дека целта не е 
транспонирана во законодавството или дека во моментот не се достапни податоци 

за мерење на достигнувањето на целната вредност. „“ означува дека се достапни 
податоци - иако, како што е наведено во Глава 8.0, може да има сомнежи околу 
квалитетот / точноста на податоците - или дека целната вредност е транспонирана 
во законодавството (рокот за достигнување на целната вредност често е по рокот 
утврден во директивите на ЕУ за отпадот).  

Табелата 9-5 покажува дека поранешната југословенска Република Македонија ја 
транспонирала целната вредност од Директивата за депонии (1999/31/ЕЗ) за 
пренасочување на БКО од депониите. Иако повеќето депонии имаат ваги, не е јасно 
во колкав обем централната власт се известува за количините и дали се вршат 
анализи на составот, за да се утврди уделот на биоразградливиот отпад во отпадот 
што се депонира. Се чини дека не се достапни податоци за мерење на степенот на 
исполнетост на оваа целна вредност.   

Земјата ги транспонирала и целните вредности за пакување по одделните 
материјали што се утврдени во Директивата за отпад од пакување (94/62/ЕЗ). 
Целната вредност за ИВ ги исполнува барањата за ИВ произведени пред 1980, но не 
е усогласена со другите целни вредности што ги опфаќаат сите ИВ. Целите од 
Директивата за батерии исто така се транспонирани. Иако поранешната 
југословенска Република Македонија поставила целна вредност од 90% за 
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собирање ОЕЕО - 5% повисока од целната вредност во директивата на ЕУ - не 
постојат целни вредности за подготовката за повторна употреба и рециклирањето 
на поединечните категории ОЕЕО. Според информациите на проектниот тим, не 
постојат веродостојни годишни податоци за мерење на исполнетоста на која било 
од овие цели.  
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Табела 9-5: Транспонирање на целните вредности на ЕУ за управување со отпадот 

Целна вредност 
Материјал / 

производ 
Метод за мерење Целна вредност 

Рок во 
директивата 

на ЕУ 

Целната 
вредност е 

транспонирана 

Податоци 
се 

достапни 

Комунален цврст отпад (КЦО) 

Целни вредности за 
рециклирање КЦО 
во Рамковната 
директива за отпад 
2008/98/ЕЗ 

КЦО 

Количество комунален отпад 
подготвен за повторна употреба и 
рециклиран, мерено со еден од 
четирите методи 

50% 2020   

Биоразградлив комунален отпад (БКО) 

Пренасочување на 
БКО од депонии 
(Директива за 
депонии 
1999/31/ЕЗ, член 5) 

БКО 
Измерен (масен) удел на БКО што се 
депонира споредено со утврдена 
референтна година. 

75% 
+5 години +4 

исклучок   

50% 
+8 години +4 

исклучок   

35% 
+15 години 
+4 исклучок   

Шут од градење и рушење (ШГР) 

Целна вредност за 
ШГР (член 11 од 
предлогот за 
измена на 
Рамковната 
директива за 
отпад) 

ШГР 

Целната вредност се мери како тежина 
на неопасниот ШГР подготвен за 
повторна употреба, рециклиран или 
употребен за пополнување ископи, 
освен материјалот дефиниран во 
категоријата 17 05 04 од Листата на 
видови отпад што се појавува 
природно. 

70% 2020   

Отпад од пакување  
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Целна вредност 
Материјал / 

производ 
Метод за мерење Целна вредност 

Рок во 
директивата 

на ЕУ 

Целната 
вредност е 

транспонирана 

Податоци 
се 

достапни 

Целни вредности за 
рециклирање 
отпад од пакување 
(Директива за 
отпадот од 
пакување 94/62/ЕЗ, 
член 6) 

Пластика 

Тежина на рециклираниот материјал 

22,5% 
Декември 

2008 г.   

Дрво 15% 
Декември 

2008 г.   

Метали 50% 
Декември 

2008 г.   

Стакло 60% 
Декември 

2008 г.   
Хартија и 
картон 

60% 
Декември 

2008 г.   
Отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО) 

Целна вредност за 
стапката на 
собирање 
(Директива за ОЕЕО 
2012/19/ЕУ, член 7). 
Земјите можат да 
изберат една од 
целните вредности. 

  

Целна вредност заснована на 
тежината на ЕЕО пуштена на пазарот 
во претходните три години. Земјите 
можат да ја изберат или оваа или 
целта подолу. 

65% 2019  -  

  

Целна вредност заснована на ОЕЕО 
создаден во предметната година. 
Земјите можат да ја изберат или оваа 
или целта погоре. 

85% 2019    

Целни вредности за 
преработка и 
рециклирање 
(Директива за ОЕЕО 

Категорија 1 

Целната вредност е заснована на 
тежината на ОЕЕО подготвен за 
повторна употреба или рециклиран 
поделен со тежината на целиот 

> 85% се преработува 
> 80% се подготвува за 

повторна употреба и 
рециклира 

Август 2018 г.  
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Целна вредност 
Материјал / 

производ 
Метод за мерење Целна вредност 

Рок во 
директивата 

на ЕУ 

Целната 
вредност е 

транспонирана 

Податоци 
се 

достапни 

2012/19/ЕУ, член 
11, Анекс III) 

Категорија 2 

одделно собран ОЕЕО од конкретната 
категорија. 

> 80% се преработува  
> 70% се подготвува за 

повторна употреба и 
рециклира 

Август 2018 г.  

Категорија 3 > 80% се рециклира Август 2018 г.  

Категорија 4 

> 85% се преработува 
> 80% се подготвува за 

повторна употреба и 
рециклира  

Август 2018 г.  

Категорија 5 

> 75% се преработува 
> 55% се подготвува за 

повторна употреба и 
рециклира 

Август 2018 г.  

Категорија 6 

> 75% се преработува 
> 55% се подготвува за 

повторна употреба и 
рециклира 

Август 2018 г.  

Искористени возила (ИВ) 

Целни вредности за 
преработка и 
рециклирање на ИВ 
(Директива за ИВ 
2000/53/ЕЗ, член 7) 

Сите ИВ 

 

> 85% се преработуваат 
> 80% се подготвуваат 

за повторна употреба и 
рециклираат 

јануари 2006 
г. 

 

ИВ 
произведени 
пред 1980 г. 

> 75% се преработуваат 
> 70% се подготвуваат 

за повторна употреба и 
рециклираат 

јануари 2006 
г.   
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Целна вредност 
Материјал / 

производ 
Метод за мерење Целна вредност 

Рок во 
директивата 

на ЕУ 

Целната 
вредност е 

транспонирана 

Податоци 
се 

достапни 

Сите ИВ 

> 95% се преработуваат 
> 85% се подготвуваат 

за повторна употреба и 
рециклираат 

Јануари 2015 
г. 

 

Батерии и акумулатори 

Целна вредност за 
стапката на 
собирање 
(Директива за 
батерии 
2006/66/ЕЗ, член 
10) 

Батерии и 
акумулатори 

Сите батерии што се собираат за 
рециклирање треба да се рециклираат 
(член 12(1)(б)). Има одредени 
исклучоци за преносни батерии. 

25% 
Септември 

2012   

45% 
Септември 

2016   
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Одреден број целни вредности сѐ уште не се транспонирани во законодавството, а 
моменталните податоци што се собираат не се доволни за да се прикаже 
исполнетоста на тие цели.  

Вреди да се нагласи веројатната насока на развој на настаните на долг рок, имајќи 
ги предвид целните вредности предложени од Европската комисија во декември 
2015 г. како дел од циркуларот за економскиот пакет.32 Овие целни вредности сѐ 
уште не се внесени во правните акти на ЕУ, па затоа во моментот не е потребно 
нивно транспонирање во националното законодавство. Меѓутоа, ако предложените 
измени бидат усвоени, целните вредности за рециклирање на комуналниот отпад 
може да се зголемат на 65% и значително да се зголемат оние за рециклирање на 
отпадот од пакување. Предложените измени на Директивата за депонии опфаќаат 
и цел за ограничување на количеството на КЦО што се депонира на не повеќе од 
10% од вкупното создадено количество.  

9.2 Збирна оценка 

Оценката на исполнувањето на главните целни вредности за управување со 
отпадот од страна на земјата е прикажана во Табелата 9-6. Исполнувањето на 
целните вредности за поединечните текови на отпадот од страна на земјата е 
оценето на скала од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = не се поставени целни вредности или, ако се поставени, тие не се 
исполнети или веројатно нема да бидат исполнети. 

 Оценка 2 = целните вредности се делумно усогласени со оние на ЕУ и 
очигледен е одреден напредок кон нивно исполнување 

 Оценка 3 = целните вредности се целосно усогласени со оние на ЕУ и се 
постигнува добар напредок кон нивно исполнување. 

Табела 9-6: Оценка за исполнувањето на главните целни вредности 

Критериум Оценка 

Целна вредност за рециклирање КЦО 

Поставени се целни вредности 
Оценка 1 - целната вредност од Рамковната 
директива за отпад од 50% за подготовка за 
повторна употреба / рециклирање не е 
транспонирана. Податоците за комуналниот отпад се 
мерат индиректно и покажуваат дека стапките на 
рециклирање во моментов се многу ниски. 

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 

                                                      

 

32 Предлозите на Комисијата за измена на шесте директиви за отпад може да се најдат тука: 
Европската комисија (2016), Циркулар за економската стратегија, пристапено на: 7 мај 2016, 
достапно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Критериум Оценка 

спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целна вредност за рециклирање ШГР 

Поставени се целни вредности 

Оценка 1 - не се поставени целни вредности. 

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целни вредности за пакување 

Поставени се целни вредности 

Оценка 3 - целните вредности се транспонирани во 
законодавството и се собираат податоци преку 
програмите за одговорност на производителот што 
го опфаќаат отпадот од пакување.  

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целни вредности за отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО) 

Поставени се целни вредности 

Оценка 1 - целните вредности не се усогласени со 
Директивата за ОЕЕО (2012/19/ЕУ) и се чини дека не 
се направени пресметки за проценување на 
количеството ОЕЕО што се создава секоја година 
(под претпоставка дека земјата ќе остане на целната 
вредност за собирање на ОЕЕО и нема да ја заснова 
целната вредност на количеството ЕЕО пуштена на 
пазарот). 

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целни вредности за искористени возила (ИВ) 

Поставени се целни вредности 

Оценка 1 - целните вредности се наведени на ниво 
на стратегии, но не се спроведени во 
законодавството и се чини дека не се исполнуваат 
постојните целни вредности 

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 
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Критериум Оценка 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целни вредности за батерии 

Поставени се целни вредности 

Оценка 1 - поставени се целни вредности, но во 
моментот недостигаат робусни податоци за мерење 
на нивната исполнетост.  

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Целна вредност за депонирање биоразградлив комунален отпад (БКО) 

Поставени се целни вредности 

Оценка 1 - целни вредности се поставени, но не е 
јасно како се мери нивната исполнетост.  

Целните вредности се усогласени со 
директивите на ЕУ 

Целните вредности се исполнуваат 

Постојат функционални мерки за 
спроведување со коишто се гарантира 
дека целните вредности ќе се исполнат 

Тековното работење покажува дека 
хиерархијата на отпадот се користи како 
редослед на приоритети во 
законодавството и во политиката (РДО, 
член 4) 

Оценка 1 - тековното работење покажува дека 
хиерархијата на отпадот не се применува во 
практика. 
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10.0 Примена на одговорноста на 

производителот 

10.1 Преглед 

10.1.1 Пакување 

Законот за управување со пакување и отпад од пакување е донесен во 2010 г. и има 
за цел транспонирање на Директивата за пакување и отпад од пакување на ЕУ 
(94/62/ЕЗ). Законот стапи во сила во 2011 и им ги нуди следните можности на 
производителите и увозниците на спакувани стоки во однос на управувањето со 
отпадот од пакувањето од нивните стоки:  

1) Самостојно постапување;   
2) Колективно постапување или  
3) Плаќање надоместок при производството или увозот на пакување. 

Колективното постапување го вршат претпријатија што пуштаат на пазарот и 
продаваат големи количества спакувани стоки (производители, трговски центри, 
трговци на мало итн.). Четири непрофитни претпријатија добија дозвола од 
Министерството за животна средина и просторно планирање за управување со 
пакување и отпад од пакување. Пакомак - со пазарен удел од 38% - беше првото 
непрофитно претпријатие што доби дозвола за одделно собирање и преработка на 
отпад од пакување. Претпријатието е основано од единаесет водечки 
производствени претпријатија. Другите три претпријатија имаат вкупен удел на 
пазарот од само 14%.  Колективното постапување опфаќа само 50% од вкупното 
количество отпад од пакување. Се проценува дека субјектите што ги користат 
услугите без да платат за нив сочинуваат околу 48% од пазарот.  

Работата на претпријатијата за колективно постапување е резимирана во Табелата 
10-1. Пријавените бројки во оваа табела се засноваат на годишните извештаи за 
2012 г. поднесени до МЖСПП.  Меѓутоа, овие податоци не ги земаат предвид 
субјектите што го користат системот без да платат, количините што се третираат 
преку самостојно постапување и субјектите што избрале да ги исполнат своите 
законски обврски со плаќање на горенаведениот надоместок. Во моментот на 
проценката Еуроекопак беше под истрага од МЖСПП поради загриженост за 
функционирањето на системот за колективно постапување и точноста на 
пријавените податоци.  Беше започната постапка за укинување на дозволата за 
колективно постапување со отпад. Затоа, бројките во Табелата 10-1 треба да се 
толкуваат имајќи го тоа на ум. 
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Табела 10-1: Работа на системите за колективно постапување со отпад 
од пакување во 2011 

Оператор Пакомак Еко Сајкл Екопак Хит Еуроекопак 

Број на претпријатија-членки   583 42 48 - 

Количество на пакување пуштено на 
пазарот од членовите (тони) 

40.557 1.120 682 8.357 

Процент од вкупниот создаден отпад 
од пакување, за којшто се одговорни 
членовите (%) 

38% 7,8% 0,6% 16% 

Количество собран и преработен 
отпад од пакување (тони) 

7.596 211 132 46 

Процент на рециклиран отпад од 
пакување 

19% 19% 19% 16% 

Извор: МЖСПП, 2012 

Пакомак има поставено 500 контејнери на јавни места во Скопје за одделно 
собирање пластика и хартија. Примери за такви контејнери се претставени на 
Приказот 10-1. Пакомак организира и одделно собирање на отпад за рециклирање 
од комерцијални и индустриски претпријатија (Приказ 10-2). 

Претпријатијата за колективно постапување со отпад склучуваат договори со 
лиценцирани претпријатија за собирање и преработка на отпадот за рециклирање. 
Претпријатијата за постапување со отпад ги покриваат трошоците за своето 
работење преку наплаќање договорен надоместок од производителите / 
увозниците. 

Уделот на отпадот од пакување во вкупното количество создаден комунален отпад 
(572.381 годишно) изнесува околу 17% (106.100 тони) пресметано од отпадот 
собран преку системите за постапување со отпадот. Меѓутоа, податоците за 
составот на отпадот за Скопје наведуваат на заклучокот дека уделот на отпадот од 
пакување е многу поголем, т.е. околу 30%. Тоа ги потврдува податоците за 
големиот број субјекти што го користат системот без да платат и за можното 
поднесување погрешни податоци од страна на членовите во системите. Се очекува 
дека количеството отпад од пакување ќе продолжи да се зголемува.   

Околу 670 големи производители на пакување (производствена индустрија и 
комерцијални субјекти) учествуваат во системи за колективно постапување. Заедно 
тие годишно пуштаат околу 48.350 тони пакување на пазарот.   

Претпријатијата што учествуваат во системи за колективно постапување со отпадот 
годишно пуштаат околу 48.350 тони отпад од пакување на пазарот. Се пријавува 
дека 12% од тоа количество се рециклира (Табела 10-2) во земјата или во странство. 
Дрвото и композитните материјали главно се извезуваат поради непостоењето на 
објекти за рециклирање во поранешната југословенска Република Македонија. 
Хартијата и картонот исто така се извезуваат поради релативно ниската цена што ја 
нуди единствениот субјект за преработка во земјата Комуна АД во Скопје. 



  63 

Приказ 10-1: Контејнери поставени од Пакомак на јавни места во Скопје 
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Приказ 10-2: Контејнери поставени од Пакомак во претпријатија 

 

 

Табела 10-2: Пазар за рециклирање, 2011 

Вид материјал 
Пуштено на 

пазарот (тони) 

Рециклирано (или 
извезено за 

рециклирање) (тони) 

Стапка на 
рециклирање 

(%) 

Стакло  9.241 29 0,31% 

Пластика  13.963 2.657 19,03% 

Хартија и картон  16.660 2.927 17,57% 

Метал  1.691 67 3,96% 

Дрво  2.974 
  

Композитни материјали  2.808 
  

Друго / пакување што не е 
селектирано по вид  

1.003 
  

Вкупно  48.341 5.680 11,75% 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2012) 

Претпријатијата што нема да се приклучат на систем за колективно постапување 
мораат да платат надоместок за производството и увозот на пакување. Износите на 
надоместоците се утврдени во законот и се прикажани во Табелата 10-3.  
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Табела 10-3: Износи на надоместоците што ги плаќаат претпријатијата 
што не се вклучени во колективен систем 

Материјал за 
пакување 

Надоместок 

денари/тон ЕУР/тон1 

Хартија и картон 6,200 101 

Пластика 20,000 325 

Метал 8,500 138 

Композитни 
материјали 

22.000 (пијалаци); 30.000 (други намени) 
357 (пијалаци); 487 (други 

намени) 

Дрво 4,000 65 

Стакло 4,500 73 

Забелешка:  

1. Конверзијата е направена по стапката од 11 мај 2016 г. (1 денар = 0,0162366 ЕУР), достапно 
на http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR  

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање 

Собраните надоместоци се приход на државата и треба да се користат за 
подобрување на собирањето, транспортирањето, повторната употреба, 
преработката и отстранувањето на отпадот од пакување, согласно годишната 
програма усвоена од владата. 

МЖСПП известува дека 2 милиони денари (околу 32.475 ЕУР33) годишно се 
собираат од производителите и увозниците што не склучиле договор со 
претпријатие за постапување со отпадот. До август 2013 биле спроведени 247 
инспекции што покажале дека 150 производители не ги исполниле законските 
обврски. Следствено, биле издадени решенија, со коишто производителите биле 
обврзани да го платат надоместокот на државата. За да се подобри состојбата во 
инспекциите треба да се вклучат Царинската управа и Државниот пазарен 
инспекторат.  

10.1.2 Искористени возила 

Вкупниот број на нови и користени патнички и лесни комерцијални возила се 
зголеми од 267.914 во 2009 на 353.610 во 2013 г. Вкупниот број на користени 
возила значително се зголеми, од 75.860 во 2009 на 180.698 во 2013 г. Во периодот 

                                                      

 

33 Конверзијата е направена по стапката од 11 мај 2016 г. (1 денар = 0,0162366 ЕУР), достапно на 
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR   

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR
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2011-2013 увозот на користени возила се стабилизира и варираше од 25.905 во 
2010 до 29.802 во 2012 г. Покрај тоа, бројот на продадени користени возила во 2011 
г. беше двојно поголем од бројот на продадени нови возила. Во 2013 г. бројот на 
нови автомобили регистрирани по прв пат беше пет пати помал од оној на 
користените возила регистрирани по прв пат.34  

Користените возила што се увезуваат во поранешната југословенска Република 
Македонија потекнуваат од Западна Европа, главно од Германија, а во помал обем 
од Словенија. Тие се увезуваат директно или преку Бугарија. Поради нивната 
старост, преостанатиот животен век на увезените користени возила е релативно 
краток и тие наскоро стануваат ИВ со коишто треба соодветно да се постапи. 

Законот не предвидува одговорност на произведувачот за искористените возила. 
Следствено, увозниците на автомобили немаат обврска да ги организираат 
собирањето, складирањето и/или третманот на ИВ.35 Некои увозници на 
автомобили спроведуваат програми за откуп, во рамките на коишто нудат попуст на 
новото возило, ако купувачот го предаде своето користено возило. Во повеќето 
случаи користеното возило повторно се пушта на пазарот.   

Според Правилникот за заштита на животната средина од ИВ сопствениците на 
автомобили се обврзани да ги предадат своите возила на лиценцирани 
претпријатија што ги складираат или ги третираат бесплатно. Во Правилникот се 
утврдуваат техничките услови за складирање и расклопување ИВ.  Општините 
можат да одземат ИВ паркирано на јавен простор и да го донесат до место за 
складирање. Трошоците за тоа треба да ги наплатат од сопственикот.  

Според регистарот на лиценцирани претпријатија за управување со посебни текови 
на отпадот има само едно претпријатие што има дозвола за складирање и третман 
на ИВ, имено Новометал. Меѓутоа, во реалноста сите отпади за старо железо 
преземаат, складираат и/или расклопуваат ИВ. Потоа металот се доставува до 
топилницата Макстил. Стариот метал ретко се извезува. Иако отпадите за старо 
железо имаат обврска да ги пријавуваат количествата на собрани, складирани и 
расклопени ИВ, нема веродостојни достапни податоци за управувањето / 
третманот на ИВ.   

10.1.3 ОЕЕО 

Во регионалните планови за управување со отпад на Источниот и Североисточниот 
регион се проценува дека годишно се создава просечно 6,1 kg ОЕЕО по жител. Тоа е 
еднакво на 13.000 тони ОЕЕО годишно во поранешната југословенска Република 

                                                      

 

34 Извештај за ефикасноста на потрошувачката на гориво, РЕЦ, 2014 (необјавено).  
35 Во Македонија нема производство на моторни возила. Според тоа, увозниците на возила се 
сметаат за „производители“.  
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Македонија. Оваа бројка е многу слична на проценката на Универзитетот на 
Обединетите нации во студија изготвена за Комисијата.36 

Македонската зелена партија, МЖСПП и општините организираа кампања за 
собирање ОЕЕО од домаќинствата во 2014 г. Граѓаните беа информирани за 
местоположбата на собирните точки, каде што беа поставени контејнери (како оној 
на Приказот 10-3). Општините требаше да ги одржуваат собирните точки по 
завршувањето на кампањата; меѓутоа, тие не го сторија тоа. 

                                                      

 

36 Универзитет на Обединетите нации, Завод за статистика на Холандија, Био интелиџенс сервисес и 
Регионален центар за животна средина (2014), Студија за стапката на собирање на отпадот од 
електрична и електронска опрема (ОЕЕО): мерки што може да ги преземе Комисијата предвидени 
во член 7 ставови (4), (5), (6) и (7) од Директивата 2012/19/ЕУ за ОЕЕО, извештај за ГД за животна 
средина на Европската комисија, октомври 2014 



  68 

Приказ 10-3: Собирни точки за ОЕЕО во општината Охрид 

 

 

Законот за управување со ОЕЕО (Сл. в. на РМ бр. 6/12), којшто стапи во сила во 
2014, го воведува начелото на проширена одговорност на производителот и ги 
утврдува обврските што мораат да ги исполнат производителите и увозниците на 
електрична и електронска опрема.  Обврските вклучуваат (меѓу другото): 

 Обврска за регистрирање во МЖСПП; 

 Поднесување извештаи до МЖСПП за произведените / увезените количества 
и  

 Исполнување одредени целни вредности за собирање (в. Табела 9-2).37 

                                                      

 

37 Конкретните целни вредности за собирање од страна на колективни постапувачи се утврдени во 
нивните дозволи издадени од МЖСПП. 
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Законот предвидува дека ОЕЕО мора да се собира одделно и дека потрошувачите 
можат да ја вратат старата опрема на трговците на мало. 

Законот ги предвидува следните можности за производителите / увозниците за 
исполнување на обврските во врска со постапувањето со нивната искористена 
опрема:  

1) Самостојно постапување;  
2) Колективно постапување или   
3) Плаќање надоместок при производството или увозот на електрична и 

електронска опрема.  

Во периодот на спроведување на проценката не постоеше колективен постапувач 
за ОЕЕО од домаќинства. Постапувачите го опфаќаат само ОЕЕО од претпријатија. 

Износите на надоместокот што од 2015 г. го плаќаат производителите/увозниците 
на електрична и електронска опрема што не ги исполнуваат своите обврски преку 
сопствено или колективно постапување се претставени во Табелата 10-4.  

Табела 10-4: Надоместоци што ги плаќаат производителите / 
увозниците на електрична и електронска опрема 

Бр. 
на 
класа 

Класа на електрична и електронска опрема (1-10) 
Надоместок 

денари/kg ЕУР/kg1 

1 
Голем домашен апарат (ладилници/замрзнувачи, машини 
за перење облека и садови) 

50 0,81 

2 
Мал домашен апарат (тостери, апарати за кафе, пегли, 
фенови) 

80 1,3 

3 

Опрема за информатички технологии (ИТ) и 
телекомуникација (персонални компјутери, телефони, 
мобилни телефони, лаптопи, печатачи, скенери, 
фотокопири) 

60 0,97 

3.1 Монитори 60 0,97 

4 
Опрема за широка потрошувачка (музичка опрема, 
електрични четки за заби) 

60 0,97 

4.1 Телевизори 90 1,46 

5 Опрема за осветлување 80 1,3 

5.1 Флуоресцентни, компактни и други сијалици 120 1,95 

6 
Електричен и електронски алат (рачни машини за дупчење, 
пили, одвртувачи) 

100 1,62 

7 Играчки и опрема за забава и спорт 100 1,62 

8 
Медицински апарати (со исклучок на сите вградени и 
инфицирани производи) 

100 1,62 

9 Инструменти за следење и контрола 100 1,62 

10 Автомати   50 0,81 
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Бр. 
на 
класа 

Класа на електрична и електронска опрема (1-10) 
Надоместок 

денари/kg ЕУР/kg1 

Забелешки:  

1. Конверзијата е направена по стапката од 11 мај 2016 г. (1 денар = 0,0162366 ЕУР), достапно 
на http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR 

 

Поради непостоењето целосни извештаи за управувањето со ОЕЕО, тешко е да се 
анализираат практиките во постапувањето со ОЕЕО во земјата во моментот и да се 
оцени дали целните вредности од законот се исполнуваат. Со оглед на тоа што 
нема систем за собирање ОЕЕО, целните вредности веројатно не се исполнуваат.  

Приказот 10-4 дава графички преглед на системот за управување со ОЕЕО во 
поранешната југословенска Република Македонија. 

Приказ 10-4: Управување со ОЕЕО во поранешната југословенска 
Република Македонија 

 

Текст во приказот: 

Производители/ 
увозници 

Дистрибутери Поправка   

 Потрошувачи  Неформални 
собирачи 

Трговци со 
секундарни 
суровини 

 Претпријатија    

 Приватни лица   Нелегално 
фрлање 

 Влада    

  Формални 
собирачи 

Извоз  

 

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR
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Во септември 2013 г. Нула отпад го поднесе првото барање да постапува како 
организација за одговорност на производителот за ОЕЕО и доби дозвола.38 Околу 
10 претпријатија имаат добиено дозвола за складирање и/или преработка на ОЕЕО. 
Некои од нив по барање собираат големи количества ОЕЕО од претпријатија или 
институции.  

Најактивните претпријатија за управување со ОЕЕО во земјата се Ф-Групација ДОО и 
Елколект. Овие претпријатија се вклучени во рециклирањето на електрични и 
електронски компоненти, како батерии, компоненти што содржат жива, печатени 
кола, катодни вакуумски цевки, гасни ламби, ЛЦД монитори, електрични кабли, 
компоненти со вредни метали и многу други. Ф-Групација може да преработи до 5 
тони дневно. Елколект има мрежа на собирни точки прикажани на Приказ 10-5. 

Приказ 10-5: Собирни точки на Елколект 

 

 

Се забранува пуштање на пазар на електрична и електронска опрема што содржи 
олово, жива, кадмиум, шествалентен хром, полибромид, полибромирани 

                                                      

 

38 http://www.b2bweee.com/publications/news/201-weee-registration-deadline-in-fyr-macedonia-
remains  

http://www.b2bweee.com/publications/news/201-weee-registration-deadline-in-fyr-macedonia-remains
http://www.b2bweee.com/publications/news/201-weee-registration-deadline-in-fyr-macedonia-remains
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бифенили или полибромирани дифенилетри повеќе од граничните вредности 
утврдени во Законот за управување со отпадот. 

10.1.4 Батерии и акумулатори 

Во поранешна Југославија автомобилските батерии акумулатори се собираа преку 
јавниот систем за рециклирање Југосуровина. По стекнувањето на независноста 
автомобилските батерии и акумулатори се собираат неформално. Собраните 
автомобилски батерии и акумулатори завршуваа на неколку отпади и во субјектот 
за преработка САП Весна или беа извезувани, главно во Бугарија.   

Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 
(Сл. в. на РМ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13) го воведе начелото на 
проширена одговорност на производителот. Како резултат на тоа, се појавија 
првите колективни постапувачи со отпадни батерии и акумулатори.  

Производителите / увозниците на батерии и акумулатори имаат обврска да се 
регистрираат и да поднесуваат извештаи за производството / увозот до МЖСПП. Во 
периодот на спроведување на проценката имаше 477 регистрирани увозници на 
батерии и акумулатори во поранешната југословенска Република Македонија. 
Веројатно постојат и други претпријатија што не се регистрирале, па, следствено, не 
поднесуваат извештаи согласно законот.  

Не постои систем за директно собирање батерии од домаќинствата. Собирни точни 
постојат во големите супермаркети како резултат на проектот Go Clean што беше 
започнат од невладината организација Биди зелен (Go Green) во јануари 2011 г.39 
Биди зелен успеа да собере четири тони отпадни батерии од почетокот на проектот 
до октомври 2012 г. Тоа беше значајно, бидејќи ниту едно приватно претпријатие 
не сакаше да откупи отпадни батерии во количина помала од четири тони. По 
завршувањето на проектот, МЖСПП му понуди на приватното претпријатие Нула 
отпад можност да го преземе собирањето на отпадните батерии.  

сега постојат две организации за одговорност на производителот за отпадни 
батерии и акумулатори со дозвола.  

 Нула отпад (од Скопје) и  

 ОБА рециклирање (од Штип).  

Тие опфаќаат 15% од сите производители (вклучително увозниците) на батерии и 
акумулатори. Нула отпад има склучено договор со Ф Групација ДОО - којашто ги 
застапува претпријатијата ЕЕ Рециклажа и Теб Мак ДОО. ОБА Рециклирање има 
склучено договори со: 

                                                      

 

39 Домашна страница на Биди зелен (2016), пристапено на: 7 мај, достапно на: www.bidizelen.org  

http://www.bidizelen.org/
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 Ивал Тејд ДОО - претпријатие што постапува со искористени оловно-
киселински акумулатори од 1994 и опфаќа до 85% од искористените оловно-
киселински акумулатори во земјата и 

 30 претпријатија што увезуваат околу четири тони преносни батерии и 7,06 
kg батерии во форма на копче годишно.   

Работата на колективните постапувачи со батерии и акумулатори е претставена 
подолу во Табелата 10-5. 

Табела 10-5: работа на колективните постапувачи со батерии и 
акумулатори 

Колективен 
постапувач 

Бр. на клиенти  
Увезени 

(тони годишно) 
Собрани  

(тони годишно) 

ОБА Рециклирање 30 4,0 1,5 

Нула отпад 62 37,5 2,0 

Вкупно 82 41,5 3,5 

Извор: Биди зелен (2013), Проценка на управувањето со батерии и акумулатори 

Производителите / увозниците што нема да склучат договор со колективен 
постапувач мораат да платат надоместок, којшто се влева во државниот буџет. 
Износите на надоместоците се наведени во Табелата 10-6. 

Табела 10-6: Надоместоци што ги плаќаат производителите / 
увозниците што не склучиле договор со колективен постапувач 

Бр. Видови на батерии и акумулатори (1-3) 
Надоместок 

денари/kg ЕУР/kg1 

1 Преносни батерии и акумулатори 120 1,95 

2 
Оловни автомобилски и индустриски батерии и 
акумулатори 

0,9 0,02 

3 
Други неоловни автомобилски и индустриски батерии 
и акумулатори 

8,5 0,14 

Забелешки:  

1. Конверзијата е направена по стапката од 11 мај 2016 г. (1 денар = 0,0162366 ЕУР), достапно 
на http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR 

 

НВО 4х4х4 Балкански мостови спроведе истражување за отстранувањето на 
отпадни батерии во три општини, имено во Скопје, Охрид и Делчево, со мерење на 
тежината на батериите во мешаниот отпад што јавните комунални претпријатија го 
собираат од домаќинствата и од комерцијалните и индустриските субјекти. НВО 
утврди дека во трите општини до 270 тони отпадни батерии годишно се 
отстрануваат со мешаниот отпад на општинските депонии. НВО Македонски 
институт за медиуми спроведе истражување на домаќинствата за да го процени 
количеството на отпадни батерии што се фрлаат годишно. НВО оцени дека годишно 
се фрлаат 5.642.960 отпадни батерии (единици) годишно.   

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=4.5&From=MKD&To=EUR
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10.2 Збирна оценка 

Оценката на ефективноста на законодавството за одговорност на производителот 
за пет текови на отпадот е дадена во Табелата 10-7. Ефективноста на 
законодавството за секој од наведените текови на отпадот е оценета на скала од 1 
до 3, при што: 

 Оценка 1 = не постои систем за ПОП или еквивалентна мерка за 
исполнување на целните вредности.  

 Оценка 2 = систем за ПОП или еквивалентна мерка за исполнување на 
целните вредности постои и е финансирана од производителите, но не е 
веројатно дека целните вредности ќе се постигнат преку системите или 
системите се соочуваат со други проблеми. 

 Оценка 3 = систем за ПОП или еквивалентна мерка за исполнување на 
целните вредности постои, е финансиран од производителите и не се 
соочува со суштински проблеми.    

Табела 10-7: Оценка на примената на законодавството за одговорност 
на производителот за посебните текови на отпадот 

Критериум Оценка 

Систем за ПОП за пакување и отпад 
од пакување или еквивалентна 
мерка за исполнување на целните 
вредности постои и е финансиран од 
производителите (член 8 од РДО) 

Оценка 2 - систем за ПОП постои, но стапката на 
субјекти што го користат системот без да платат 
останува многу висок (околу 48% од пазарот). Поради 
тоа ќе биде тешко да се исполнат целните вредности 
на ЕУ. 

Систем за ПОП за ОЕЕО или 
еквивалентна мерка за исполнување 
на целните вредности постои и е 
финансиран од производителите 
(член 8 од РДО) 

Оценка 2 - систем за ПОП постои, но системите за 
собирање сѐ уште имаат ограничувања. 

Систем за ПОП за ИВ или 
еквивалентна мерка за исполнување 
на целните вредности постои и е 
финансиран од производителите 
(член 8 од РДО) 

Оценка 2 - систем за ПОП постои, но има само еден 
колективен постапувач со дозвола и поголемиот број 
од возила не се собираат од страна на тој постапувач.  

Систем за ПОП за батерии и преносни 
акумулатори или еквивалентна 
мерка за исполнување на целните 
вредности постои и е финансиран од 
производителите (член 8 од РДО) 

Оценка 2 - постои систем за ПОП, но се смета дека 
бројот на оние што го користат системот без да платат 
е висок. 
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11.0 Соодветност на инфраструктурата за 

собирање 

11.1 Преглед 

Оваа глава дава преглед на постојните системи за собирање комунален отпад, 
комерцијален и индустриски отпад и шут од градење и рушење.  

11.1.1 Собирање комунален отпад / отпад од домаќинства 

11.1.1.1 Финансирање на системот 

Услугите за собирање на отпадот се финансираат од надоместоците што ги плаќаат 
корисниците на услугите: 

 Во руралните општини има само паушални надоместоци, т.е. 
надоместоци што не се поврзани ниту со квалитетот или зачестеноста на 
услугата ниту со количеството отпад што се собира. 

 Во урбаните општини надоместоците се диференцирани, но не според 
нивото на услугата, туку според големината на куќата/станот и дворот (на 
куќите). Општината Тетово претставува исклучок, поради тоа што 
надоместокот се пресметува според бројот на членови на 
домаќинството.  

Секое домаќинство што користи услуги за собирање отпад му плаќа месечен 
надоместок на ЈКП врз основа на месечна фактура. Во некои општини фактурите се 
комбинирани - за водоснабдување и за услуги за собирање отпад. Стапката на 
наплата варира од 45% (во Гостивар) до 80-90% во некои општини. Се чини дека 
стапката на наплата не зависи од финансиската состојба на корисниците на 
услугите, туку од постоењето казни и политичката волја за нивно спроведување. 
Моменталниот закон овозможува присилна наплата преку т.н. „извршители“, кои 
се лиценцирани и можат да ги наплатат износите од сметките на клиентите што не 
плаќаат или да спроведат извршување врз предмети за надоместување на 
монетарната вредност на долгот. Ваквите очигледно непопуларни мерки ретко се 
преземаат, бидејќи се смета дека тоа влијае негативно врз повторниот избор на 
политичките водачи.  

Претпријатијата им плаќаат на даватели на услуги, или ЈКП или приватни даватели 
на услуги, врз основа на месечна фактура. Надоместоците се пресметуваат врз 
основа на големината на просториите или собраниот волумен (којшто се 
пресметува со множење на зачестеноста на собирање со волуменот на садовите за 
отпад. 

Приходот од месечните надоместоци се користи за финансирање на работите за 
отстранување - главно депонирање на отпадот, а поретко компактирање и 
покривање. 
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Нивото на покриеност на трошоците за управување со отпадот начелно е ниско. 
Само во Полошкиот регион приватните даватели на услуги постигнуваат високо 
ниво на покриеност на трошоците, делумно поради високата ефикасност во 
наплатата.  

Недоволната ликвидност на ЈКП не дозволува инвестиции во соодветна 
инфраструктура за селектирање, третман, преработка и отстранување на отпадот. 

11.1.1.2 Покриеност со услуги за собирање 

Просечната стапка на покриеност со услуги за собирање КЦО, изразена како 
процент од населението што е опфатен со формална услуга за собирање, во 2008 г. 
изнесуваше околу 72%. Во следните години стапката се зголемила незначително, па 
во 2011 г. изнесуваше 77%.40  

Во урбаните средини стапката се зголемува до 90%, а во руралните средини 
покриеноста изнесува од 15 до 70%, при што општинските центри се опслужени, а 
оддалечените рурални подрачја се оставени без услуги. Најниската стапка а 
покриеност (15%) се забележува во општината Конче (планинска општина во 
Југоисточниот регион), а највисоката (80-90%) во руралните општини во Полошкиот 
регион (опслужени од приватниот оператор Еко Флоор). 

Во Националниот план за управување со отпад е утврдена цел за покриеност од 
90% до 2014, но таа не е исполнета.    

Домаќинствата што не се опфатени со услуги за собирање или го горат отпадот или 
го фрлаат во околината - на пример, во реки или на речни брегови или на отворени 
подрачја - што резултира со многу диви депонии околу населените места. 

11.1.1.3 Претпријатија за собирање отпад 

Како што е наведено во Глава 4.0, општините основаат ЈКП за вршење комунални 
услуги, вклучително управување со отпадот. Во повеќето случаи ЈКП даваат 
различни услуги, како управување со отпадот, водоснабдување, одржување на 
канализациската мрежа и одржување на јавните простори. Само во поголемите 
градови има одделни ЈКП што нудат една услуга и што имаат сопствено 
раководство и одделен систем за финансиско сметководство. Постои само едно ЈКП 
што работи исклучиво на отстранување отпад - тоа работи на депонијата Дрисла во 
Скопје. Собирањето и транспортирањето на отпадот во Скопје го врши ЈКП 
Комунална хигиена. Во другите општини, во коишто има одделни ЈКП за 
управување со отпадот, тие се надлежни за собирање и отстранување на отпадот. 

                                                      

 

40 Според податоци доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање 
(Цветковска, 2011) од страна на општините. 
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Повеќето ЈКП не можат да ги утврдат вкупните трошоци за управување со отпадот и 
нивото на покриеност на трошоците за отпадот. Причина за тоа се заедничките 
сметководство и финансиски сметки за сите видови услуги што се вршат.  

Од 2006 г. собирањето, транспортирањето и отстранувањето на комуналниот отпад 
во 7 рурални општини во Полошкиот регион се врши преку договори за вршење 
услуги (со времетраење од 3 до 5 години). Овие договори се склучени со Еко-
Флоор, приватно претпријатие за управување со отпад со седиште во Хрватска. 
Договорите се продолжуваат и ќе останат на сила додека работата да ја преземе 
РЦУО. РЦУО ќе биде или меѓуопштинско јавно претпријатие или приватно 
претпријатие, зависно од конечната одлука на општините.  

11.1.1.4 Возила за собирање отпад 

Возилата што се користат обично се многу стари и делумно нефункционални. 
Повеќето камиони надвор од главниот град Скопје се постари од 15 години и се 
наоѓаат на крајот на корисниот животен век (или дури се постари). Тоа резултира со 
исклучително високи трошоци за работа и одржување. Тоа може да ги поткопа 
сигурноста и квалитетот на услугите. Спротивно на тоа, ЈКП Комунална хигиена 
Скопје го замени целиот возен парк и ги прошири своите услуги на сите рурални 
подрачја во зоната на покриеност. 

Собраниот отпад најчесно се транспортира директно на најблиската депонија. Нема 
претоварни станици, освен неколку мобилни станици во Скопје. Повеќето „помали“ 
општини користат „традиционални“ камиони или трактори, со коишто се пренесува 
некомпактиран отпад, додека поголемите општини (т.е. градовите), покрај 
претходно наведените, користат помодерни камиони-компактори со поголем 
волумен. Пример за камион-компактор е дадена на Приказот 11-1. 

Приказ 11-1: Камион-компактор, Скопје 
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Некои рурални општини, како Новаци, имаат набавено половни компактори од ЈКП 
во поголемите градови, на пример од Скопје и Битола (Приказ 11-2). 

Приказ 11-2: Камион-компактор, Новаци 

 

11.1.1.5 Мешан КЦО  

Собирањето на мешаниот (т.е. останатиот) комунален отпад од пред или близу 
домовите се врши и во урбаните и во руралните општини. Меѓутоа, во некои 
рурални села домаќинствата треба да го донесат отпадот до собирни места со 
големи контејнери.  

Повеќето ЈКП (и приватниот давател на услуги Еко-Флоор) користат три вида садови 
за отпад: 1.100 литри (1,1 m3), метални или пластични садови од 120/240 литри и 
стари метални буриња од 80 литри. Покрај тоа, некои даватели на услуги користат 
големи отворени метални контејнери со волумен од 5 m3 до 9 m3.  

Контејнерите од 1,1 m3 се користат главно во станбените делови од градовите, во 
коишто претежно има повеќекатни згради. Обично еден контејнер од 1,1 m3 
опслужува 16 до 24 домаќинства (станови) зависно од зачестеноста на собирање. 

Во некои урбани средини има посебни површини за контејнерите (Приказ 11-3). Во 
Скопје има подземни контејнери со надземни корпи (Приказ 11-4). Но, на повеќето 
места контејнерите се ставени на тротоарот или дури и на зелени површини 
(Приказ 11-5).   

Садовите од 120/240 литри ги користат приватните домаќинства. Неодамна 
Министерството за животна средина и просторно планирање им донираше 
контејнери од 1,1 m3 на рурални општини. Меѓутоа, руралните општини немаат 
соодветни камиони што можат да ги кренат таквите контејнери, па не можеа да ја 
искористат донацијата.  
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Поголемите јавни институции и индустријата користат контејнери од 1,1 m3 и 
отворени контејнери од 5 m3 / 7 m3. Значителен процент од контејнерите се 
оштетени и треба да се заменат. 

Зачестеноста на собирањето варира зависно од големината на градот и големината 
на контејнерите.  

Во центрите на градовите отпадот често се собира секој ден поради присуството на 
продавници, супермаркети и др. што често го фрлаат отпадот во контејнерите 
наменети за станбените згради. Исто така се случува отпадот од одржувањето на 
јавните простори да се фрли во истите контејнери.   

Во предградијата на градовите отпадот се собира два пати неделно, а во помалите, 
рурални населени места, отпадот обично се собира еднаш неделно. 

Приказ 11-3: Собирно место за отпад во Скопје 
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Приказ 11-4: Подземни контејнери со надземни корпи во Скопје 
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Приказ 11-5: Застарени контејнери несоодветно поставени во Скопје 

 

 

 

11.1.1.6 Суви материјали за рециклирање 

Нема собирање на селектирани предмети за рециклирање од врата до врата. 
Системи, во рамките на кои отпадот за рециклирање може да се донесе на собирно 
место се основани онаму каде што општините (т.е. Скопје) потпишале договор со 
претпријатие за колективно постапување со пакување и отпад од пакување, како 
Пакомак (в. Глава 10.1.1), за обезбедување одделни контејнери за хартија и 
пластика или во рамките на пилот-проекти спроведени од невладини организации. 
Пакомак организира собирање селектиран отпад од тврда пластика и ПЕТ (Приказ 
11-6). Тврда пластика и хартија се собираат на јавни простори на повеќе локации, 
но само во Скопје (Приказ 11-7 и Приказ 11-8). 

Активностите поврзани со селектирањето на КЦО во Скопје и Прилеп беа 
поддржани со активности за зголемување на свеста (Приказ 11-9). Овие активности 
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се фокусираат на одделното собирање на хартија, картон, ПЕТ, алуминиумски 
лименки и др. Намерата беше овие пилот-активности да се прошират на целата 
територија на двете општини. Меѓутоа, во периодот на пишување на оваа проценка 
немаше општина, во којашто целата територија е покриена со одделно собирање 
на КЦО. 
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Приказ 11-6: Одделно собирање пластика во Скопје организирано од 
Пакомак 

 

 

Приказ 11-7: Собирно место за одделно собирање пластика и хартија 
во Скопје 

 



  84 

Приказ 11-8: Одделно собирање хартија и пластика на јавен простор 

 

 

Приказ 11-9: Обука за млади спроведена од Пакомак 

 

 

11.1.1.7 Биоразградлив отпад 

Нема одделно собирање на градинарски (Приказ 11-10) ниту на друг 
биоразградлив отпад. Постоеле пилот-проекти за компостирање во домовите во 
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руралниот дел на Скопје (општина Ѓорче Петров) и во некои рурални општини во 
североисточна Македонија (в. Приказ 11-10).  

Целиот органски отпад се собира и депонира на депонии што не ги исполнуваат 
стандардите без каков било третман. Во текот на летните месеци метанот од 
отпадот што се распаѓа може да предизвика пожари на депониите, што ја 
загадуваат животната средина поради загадувачките материи што се испуштаат во 
воздухот, водата и во почвата (на пр. согорувањето на ПВЦ содржана во отпадот 
создава емисии на диоксини и фурани, коишто се токсични загадувачи).  

Приказ 11-10: Собирање на градинарски отпад 

 

 

Приказ 11-11: Пилот-проект за компостирање во домовите во 
општината Ѓорче Петров (2009) 
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11.1.1.8 Габаритен отпад  

Во поголемите градови собирањето габаритен отпад се врши со објавување ден и 
локација, каде што ќе се собира од страна на ЈКП. Меѓутоа, во повеќето случаи, 
домаќинствата се ослободуваат од својот габаритен отпад со негово оставање до 
контејнерите за мешан комунален отпад (Приказ 11-12). 

Приказ 11-12: Фрлање габаритен отпад на собирни места за комунален 
отпад 

 

11.1.1.9 Опасен опад од домаќинствата 

Опасниот отпад од домаќинствата начелно не се собира одделно, па затоа обично 
завршува на депониите. Само отпадните батерии се собираат одделно преку мрежа 
канти поставени во супермаркети (Приказ 11-13). Корпите се поставени од 
колективни постапувачи со дозвола за управување со отпадни батерии (в. Глава 
10.1.4).  

Приказ 11-13: Собирање отпадни батерии во супермаркети 
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11.1.1.10 Собирање отпад од јавни површини 

На јавните површини се поставени посебни корпи за собирање отпад (Приказ 11- 
14). Тие се празнат од страна на истите ЈКП што даваат услуги на создавачите на 
отпад. ЈКП го собираат и органскиот отпад од одржувањето на парковите и 
површините за рекреација. Во Скопје, Охрид, Прилеп и Битола има одделни ЈКП, 
чијашто единствена надлежност е одржувањето на зелените површини, додека во 
другите општини тоа го прави ЈКП што ги врши сите услуги поврзани со отпадот.  

Приказ 11-14: Канти за отпад на јавни површини 

  

 

 

 

 

11.1.1.11 Рециклирање на ЦКО  

Селектирање на отпадот за рециклирање 

Објекти за селектирање 

Во поранешната југословенска Република Македонија нема објекти за селектирање 
отпад, со исклучок на објектот за рачно селектирање и балирање отпад од 
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пакување (главно ПЕТ) што претпријатието Гринтех ја инсталира во депонијата 
Дрисла во Скопје во договор со депонијата. Во 2010 беа селектирани околу 700 
тони ПЕТ пластика. 

Неформален сектор 

Вклученоста неформалниот сектор во управувањето со отпадот е значителна. 
Собирачите на отпад обезбедуваа најмалку 40% од суровините што индустријата во 
земјата ги рециклираше.  Собирачи во неформалниот сектор собираат отпад во 
целиот синџир на управување со отпадот, а особено пред отпадот да стигне до 
депониите или додека привремено се складира пред депонирање.  

Лица со ниски примања собираат вреден материјал од контејнерите за лична 
употреба.  Вредниот материјал вклучува леб и друга храна (луѓето го фрлаат 
останатиот леб во пластични кеси, за да не дојде во контакт со останатиот отпад) и 
облека.  Меѓутоа, најголемиот дел од отпадот се собира од страна на добро 
организирани групи собирачи, коишто го продаваат отпадот за рециклирање на 
откупувачи на секундарни суровини (в. Приказ 11-15).  

Приказ 11-15: Собирање отпад од контејнери 

 

Повеќето собирачи потекнуваат од ромската заедница, популација што се соочува 
со високи стапки на сиромаштија и неписменост. Ромите обично се организираат 
така што цели семејства собираат хартија и картон, ПЕТ итн. од контејнерите на 
јавните површини или од депониите (в. Приказ 11-16). Овие семејства се 
подредени на посредници, коишто се во контакт со откупувачите. Откупувачите го 
продаваат отпадот за рециклирање на објекти за рециклирање во земјата или го 
извезуваат. 

По донесувањето на Законот за управување со пакување и отпад од пакување 
неформалниот сектор за рециклирање се намали. Единствените извори на 
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пакување што преостанаа за неформалните собирачи се контејнерите за мешан 
комунален (и комерцијален) отпад и депониите (Приказ 11-17). Околу 60 до 70 
собирачи собираа ПЕТ шишиња од камионите за собирање отпад што го носат 
отпадот на депонијата Дрисла. Овие собирачи не се формално вработени од 
ГРИНТЕХ МК ДОО за да го селектираат и балираат отпадот во име на 
претпријатието, во согласност со договорот со ЈКП Дрисла. 

Приказ 11-16: Роми собираат и транспортираат отпад за рециклирање 
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Приказ 11-17: Собирачи на депонија во поранешната југословенска 
Република Македонија 

 

Проект за рециклирање пластика на УСАИД во 2011 г. беше насочен кон 500 
неформални собирачи од општините Скопје, Тетово, Куманово, Струмица и Битола 
и се фокусираше на зголемување на нивните знаења и вештини во врска со 
основните деловни вештини, преговарање со откупувачите и почитување на 
законските прописи.41 Неформалните собирачи што беа заинтересирани да 
започнат сопствен бизнис беа поддржани во рамките на проектот преку 
иницијативи за самовработување и грантови. Покрај тоа, со проектот за 
рециклирање пластика на УСАИД се воспостави ново партнерство со сите засегнати 
страни во оваа област, за да се вклучат неформалните собирачи во постојниот 
систем за рециклирање и управување со отпадот. Учесници во проектот беа 
Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, Градот 
Скопје, ЈКП Комунална хигиена и Пакомак (организација за одговорност на 
производителите за отпад од пакување).  

Преработка на материјалите за рециклирање 

Рециклирањето на отпадот во поранешната југословенска Република Македонија го 
вршат приватни претпријатија. Интересот за рециклирање беше поттикнат од 
пазарните цени на стоките што до 2011 беа во пораст, иако во меѓувреме цените 
значително се намалија. Има објекти за преработка на отпад од пластика, отпадна 
хартија и старо железо. 

                                                      

 

41УСАИД (2016), Проект за рециклирање пластика, пристапено на: 8 мај 2016, достапно на: 
www.plasticrecycling.org.mk/   

http://www.plasticrecycling.org.mk/
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Пластика 

Рециклирањето на ПЕТ се појави прво. До крајот на 2007 г. имаше еден субјект што 
произведуваше ПЕТ гранулат од искористени шишиња со вкупен капацитет од 1.200 
тони (ЕРХ Пластика). До крајот на 2008 г. имаше пет такви капацитети за преработка 
со вкупен капацитет од повеќе од 10.000 тони.  

Во рамките на проектот за рециклирање пластика на УСАИД се направи проценка 
на постојната опрема за рециклирање и вкупните инвестиции на поголемите 
претпријатија за рециклирање за исполнување на националните стандарди за 
заштита на животната средина. (Табела 11-1). 

Табела 11-1: Проценка на постојната опрема и инвестициите 

  Претпријатие Опрема за рециклирање 
Инвестиции 

УСД ЕУР1 

1 Еко ерас/Павор 
Целосна постројка за 
рециклирање ПЕТ 

1.000.000 885.440 

2 ЕРХ Пластика 
Целосна постројка за 
рециклирање ПЕТ 

800.000 708.352 

3 Мухамед АГ Дробилка 3000 2.656 

5 Планетум 
Целосна линија за 
рециклирање пластика 

50.000 44.272 

6 Гринтех 
Целосна линија за 
рециклирање пластика 

1.800.000 1.593.792 

7 Симсек санаји Јун 
Целосна линија за 
рециклирање ПЕТ 

400.000 354.176 

8 Опет  Преса за балирање  30.000 26.563 

9 ЕКО Пет  
Целосна линија за 
рециклирање пластика и преса 
за балирање 

600.000 531.264 

Забелешка:  

1. Конверзијата од УСД во ЕУР е направена според стапката на www.xe.com на 10 јуни 2016 (1 
УСД = 0.88544 ЕУР). 

Извор: УСАИД (2016), Проект за рециклирање пластика, пристапено на: 8 мај 2016, достапно на: 
www.plasticrecycling.org.mk/  

Главни претпријатија за рециклирање пластика и нивните дејности се следните: 

 Поголеми субјекти за рециклирање пластика се: Гринтех (српско 
претпријатие со објекти за рециклирање во Романија, Србија и во 
поранешната југословенска Република Македонија), Павор Велес, ЕКО старт 
и Симсек Јун санаји. Отпадот од ПЕТ се рециклира во ПЕТ гранулат. Се 
собираат, рециклираат и извезуваат околу 12.000 тони ПЕТ. Пазарите за 
извоз се Романија, Турција, Германија, Кина и Швајцарија; 

 Гринтех рециклира и пакување од ПЕ и ПП и 

http://www.xe.com/
http://www.plasticrecycling.org.mk/
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 Поголеми претпријатија за рециклирање ЛДПЕ и ХДПЕ се: Гринтех, Агропал, 
Феникс и Радовиш. Околу 10.000 тони ЛДПЕ и ХДПЕ се рециклира во ре-
гранулат, што домашната индустрија го користи за производство на цевки за 
наводнување, полиетиленска фолија што се користи во земјоделството 
за  пластеници итн.  

Хартија и картон 

Отпадната хартија од домаќинствата во поранешната југословенска Република 
Македонија секогаш се собирала во големи зелени канти во форма на ѕвоно 
поставени на главните улици, каде што граѓаните можеа да ја носат отпадната 
хартија. Овие канти беа празнети од Комуна АД, капацитет што рециклира отпадна 
хартија и картон. Дуропак ГмбХ (Австрија) неодамна стана акционер во 
претпријатието што сега е во постапка на реорганизација. Меѓутоа, се очекува дека 
претпријатието ќе продолжи со програмата за собирање.  

Претпријатието исто така дели картонски кутии на канцеларии за собирање отпад 
од хартија. Комуна АД ги собира овие кутии по барање.    

Отпад од метал 

Постои добро воспоставена мрежа на собирачи и/или брокери за отпаден метал. 
Здружението на собирачи има 80 претпријатија-членки што собираат отпаден 
метал; некои вршат и преработка (т.е. расклопување, сечење, селектирање и 
балирање) на отпаден метал. Отпадите за отпаден метал добиваат отпаден метал, 
меѓу другото, од ОЕО и ИВ, или од собирачи со дозвола или од поединечни 
потрошувачи.   

Макстил, производител на топло валани челични лимови, рециклира необоени и 
обоени метали. Конечната преработка на алуминиум и бакар се врши во 
топилницата РЖ Институт во Скопје. Претпријатието произведува алуминиумски 
легури (инготи) и конечни производи (канделабри, клупи, ѕвона итн). 

Искористени оловно-киселински акумулатори 

ТАБ е единственото претпријатие што има А-интегрирана еколошка дозвола 
согласно Законот за животната средина и дозвола за собирање, третман и 
преработка на автомобилски акумулатори. Претпријатието има три фабрики, две во 
Словенија и една во Пробиштип. Третата фабрика има годишен капаците од 1 - 1,5 
милиони парчиња акумулатори и капацитет за рециклирање што произведува 
околу 5.000 тони меко олово годишно од 10.000 тони отпад. 

Покрај тоа, има друго претпријатие со седиште во Скопје, Рисајкл Еко-Старт, што 
рециклира и топи отпадни автомобилски оловно-киселински акумулатори, отпадно 
олово и оловен концентрат. Постојните инсталации за преработка на отпадни 
оловно-киселински акумулатори во земјата имаат капацитет од 23.000 тони 
годишно и можат да ја задоволат целата побарувачка во земјата во моментот. 
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11.1.2 Собирање комерцијален и индустриски отпад 

Во повеќето случаи општинските ЈКП го собираат и транспортираат комерцијалниот 
и индустрискиот отпад. Меѓутоа, правните лица - т.е. комерцијалните и 
индустриските субјекти и здравствените установи - што создаваат повеќе од 150 
тони отпад годишно можат да склучуваат договори со приватни даватели на услуги. 
Повеќе субјекти одлучиле да го направат тоа. Главната причина за тоа се 
различните применети методи за одредување на цената (на пример врз основа на 
зачестеноста на собирање или волуменот на собраниот отпад, наместо врз основа 
на големината на објектот) и пониската цена. Методите за утврдување на цената се 
утврдени во Законот за управување со отпадот, а ЈКП/приватните претпријатија 
можат да изберат кој метод ќе го користат. Приватните претпријатија што сакаат да 
привлечат повеќе клиенти често го користат методот за пресметување врз основа 
на волуменот, бидејќи тој е поврзан со нивото на услугата.  

Комерцијалниот отпад што е сличен со отпадот од домаќинствата се собира на 
истиот начин како отпад домаќинствата. Единствената разлика е собирањето на 
отпадот за рециклирање од врата до врата од страна на правните лица за 
колективно постапување со пакување и отпад од пакување (в. Приказ 11-18). 
Собирањето на овој отпад е многу поважно за комерцијалните субјекти.  
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Приказ 11-18: Одделно собирање на хартија и ПЕТ од врата до врата во 
супермаркети 

 

 

 

 Индустрискиот отпад се собира, транспортира и отстранува на следниот начин: 

 Индустрискиот отпад што е сличен на отпадот од домаќинствата го собираат 
повеќето ЈКП. Меѓутоа, има исклучоци, зависно од капацитетите на ЈКП за 
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собирање габаритен отпад (достапност на големи отворени контејнери и 
возила); 

 Создавачите на значителни количини отпад од производство (на пр. отпад 
од рударство, мил итн.) го отстрануваат отпадот на одделни депонии 
лоцирани до нивните објекти или тој отпад се транспортира и депонира на 
општинските депонии или, во ретки случаи, на „индустриски депонии“ со 
коишто управува ЈКП.  

Некои „индустриски депонии“ се користат за отстранување градежен шут.   

11.1.3 Собирање шут од градење и рушење 

ЈКП не собираат ШГР. Меѓутоа, во урбаните средини ШГР често се фрла на 
собирните места до обичните контејнери од 1,1 m3 за отпад од домаќинствата 
(Приказ 11-19). Потоа ЈКП се обврзани да го соберат тој материјал и да го однесат 
на отстранување. Повеќето ШГР неселективно се фрла во диви депонии, покрај 
јавни патишта, во речни корита итн. 

Во Скопје ШГР треба да се транспортира до депонијата Дрисла, но поради 
релативно големата оддалеченост од центарот на градот (околу 20 km) тој обично 
се фрла нелегално (Приказ 11-21). ЈКП Комунална хигиена од Скопје извести дека во 
2008 г. на депонијата Дрисла се депонирале 15.000 m3 инертен отпад. Споредено со 
тоа, претпријатието Дрисла извести дека во 2010 г. на депонијата се депонирале 
130,52 тони ШГР. Значителната разлика меѓу двете бројки покажува дека не постои 
согласност за класификацијата и дефиницијата на отпадот. 

Според законите, со коишто се уредува градежниот шут, градежните претпријатија 
треба да управуваат со ШГР што се создава на нивните градилишта на соодветен 
начин. ШГР од големите градилишта се собира за депонирање на општински 
депонии или на општински депонии за инертен отпад. Меѓутоа, наменските 
депонии постојат само во Охрид, Струмица и во Гевгелија.   

Нема точни извори на податоци за вкупното количество ШГР што се создава во 
поранешната југословенска Република Македонија. Во Националниот план за 
управување со отпад објавен во 2008 г. се наведува следното во врска со 
создадениот ШГР: 

„Годишното производство на овој тек на градежен отпад и шут во 
голема мерка зависи од градежните активности во јавниот и во 
приватниот сектор. Проценетите количества за Македонија се 
засновани на искуствата од другите земји и се претпоставува дека се 
создава околу 230-250 кг/жител/годишно; за Македонија, просечното 
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годишно количество на создаден отпад на градежен отпад и шут се 
проценува меѓу 460.000 и 500.000 тони/годишно.“ 42 

Различни неодамнешни регионални студии доаѓаат до заклучокот дека ова е 
прениска проценка споредено со количеството создадено во новите земји-членки 
на ЕУ.  

Приказ 11-19: ШГР фрлен до контејнери од 1,1 m3 во урбани средини 

 

 

 

                                                      

 

42 Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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Приказ 11-20: Транспортирање ШГР со запрежна кола 
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Приказ 11-21: Нелегално отстранување ШГР покрај патишта и 
заштитено културно наследство (во Скопје) 

 

 

  

11.2 Збирна оценка 

Оценката на соодветноста на инфраструктурата за собирање на различните текови 
на отпадот во земјата е дадена во Табелата 11-2. Соодветноста на инфраструктурата 
за собирање е оценета на скала од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = моменталните и/или планираните системи за собирање не се 
соодветни за гарантирање на исполнувањето на релевантните целни 
вредности од директивите на ЕУ; 

 Оценка 2 = моменталните и/или планираните системи за собирање ќе 
овозможат постигнување одреден напредок кон исполнување на целните 
вредности од директивите на ЕУ, но не е веројатно дека тие ќе се исполнат; 
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 Оценка 3 = постои или сериозно се планира соодветна инфраструктура за 
собирање што ќе гарантира исполнување на директивите на ЕУ. 

Табела 11-2: Оценка на соодветноста на инфраструктурата за 
собирање 

Тек на 
отпадот 

Моментална инфраструктура 
Цврсти планови за нова 

инфраструктура 

КЦО 
Оценка 1 - има неколку општини со 
подобри резултати, но генерално има 
многу малку одделно собирање 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 

ШГР 
Оценка 1 - многу малку соодветно 
управување со ШГР 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 

Пакување 

Оценка 1 - се собира многу малку 
пакување, иако се собира одредено 
количество од претпријатија (на пр. 
трговци на мало) 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 

ОЕЕО 
Оценка 1 - воопшто нема формално 
собирање и третман; одредена 
претприемничка активност 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 

ИВ 
Оценка 1 - воопшто нема формално 
собирање и третман; одредена 
претприемничка активност 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 

Батерии 
Оценка 1 - воопшто нема формално 
собирање и третман; одредена 
претприемничка активност 

Оценка 1 - нема цврсти планови за 
промени 
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12.0 Соодветност на инфраструктурата за 

третман 

12.1 Преглед 

12.1.1 Горење отпад 

Има само една инсталација за горење отпад во земјата - имено инсинераторот за 
медицински отпад во депонијата Дрисла отворена во 2000 г. Таа беше финансирана 
со грант од Министерството за меѓународен развој на Обединето Кралство за 
Министерството за здравство. Инсинераторот го управува ЈКП Дрисла согласно 
договор.  

Инсинераторот беше доставен од британското претпријатие INCINCO и е 
инсинератор со две комори согласно британскиот стандард BS 3316. Главните 
карактеристики на инсинераторот се следните: 

 Капацитет: 200 kg отпад на час; 

 Температурата во првата комора изнесува 800 oC, а во втората комора 1.000 
oC и 

 Не е инсталиран систем за чистење на издувниот гас (емисиите ги 
надминуваат вредностите утврдени во старата Директива за горење што сега 
е заменета со Директивата за индустриски емисии).  

На депонијата Дрисла ќе се инсталира нов инсинератор за замена на постојниот. 
Новиот инсинератор ќе биде модуларен и ќе се користи и за третман на опасен 
индустриски отпад. 

12.1.2 Депонии 

Секое населено место - град и село - има своја депонија, а повеќето населени места 
имаат неколку. Овие депонии се користат за отстранување комунален отпад, 
комерцијален, индустриски, па дури и опасен отпад, вклучително опасен 
медицински отпад. Не се познати видовите и количествата депониран опасен 
отпад. 

Депониите што ги користат поголемите градови, со коишто управуваат ЈКП со 
дозвола, често се нарекуваат „општински депонии“, додека депониите што ги 
користат селата не се уредени, иако некои имаат одобрение од општинските совети 
како официјални места за отстранување отпад.  

Постојат 54 „официјални“ општински депонии. Овие локации не се усогласени со 
националното законодавство и се планира нивно затворање и ремедијација во 
иднина. Има само една депонија со дозвола од МЖСПП (т.е. депонијата Дрисла 
што го опслужува подрачјето на Скопје).  Само три депонии, лоцирани во Охрид, 
Струмица и Гевгелија, имаат дозвола за прием на инертен отпад (ШГР). Како што е 
утврдено во законот, тие се оградени и контролирани од чувари. Покрај овие 
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општински депонии, се проценува дека има околу 1.000 диви депонии што ги 
создало населението. 

Депонијата Дрисла се наоѓа на повеќе од 20 km од центарот на Скопје, близу селото 
Батинци.  Таа е изградена во текот на четири години од 1990 до 1994 г. Депонијата 
има проценет животен век од 45 години. Со депонијата управува ЈКП Дрисла, 
независно јавно претпријатие.  Претпријатието има договор со ЈКП Комунална 
хигиена за отстранување на отпадот. Освен во депонијата Дрисла, каде што се 
одвојува и балира ПЕТ, отпадот за рециклирање не се селектира на депониите.   

На Приказот 12-1 е прикажана местоположбата на депонијата Дрисла, заедно со 
фотографија од воздух. Општо земено, непропустливите слоеви на почвата (главно 
глина) на локацијата нудат одредена природна заштита за подземните води. 
Меѓутоа, со оглед на тоа што геолошкиот состав на земјиштето е испреплетен со 
песочни делови, коишто овозможуваат пат за исцедокот, природната заштита не е 
конзистентна и сигурна. Затоа, природната геологија сама по себе не претставува 
ефективна бариера и има потреба од зајакнување на заштитата преку мерки за 
задржување. Вода загадена со исцедок тече надолу во водотекот под локацијата, 
што потоа се влева во Маркова Река. Маркова Река се влева во реката Вардар. 
Загрижува фактот дека Маркова Река, којашто прима и отпадни води од руралните 
домаќинства, се користи од селаните за ад-хок наводнување. 

Депонијата Дрисла не ги задоволува стандардите на ЕУ и треба да се модернизира. 
Другите 54 „официјални“ општински депонии се во многу полоша состојба од 
депонијата Дрисла и не може да се категоризираат како санитарни депонии. Некои 
од нив се лоцирани во чувствителни подрачја (на пр. многу пропустлив варовнички 
камен - Гостивар, на речни брегови - Кичево итн.). Цврстиот отпад често се истура 
преку работ на локациите/депониите. Во некои случаи, иако многу ретко, се 
користат булдожери за компактирање на отпадот и за покривање на дел од 
откриениот отпад. Меѓутоа, во сите случаи се чини дека нема доволно почва на 
локациите за покривање на депонираниот отпад, па значително количество 
депониран цврст отпад се остава откриен. Пожарите се честа појава на овие 
локации. 

Фотографии на четири „официјални“ општински депонии се дадени на Приказ 12-2. 
Приказот 12-3 ги покажува локациите на „официјалните“ депонии. Во 2012 г. беше 
направена оценка на еколошките ризици од 54 општински депонии.43 Во тој период 
оценката покажа дека 17 локации претставуваат висок ризик за животната средина, 
вклучително оние во Кичево и во Гостивар. 

 

                                                      

 

43 Министерство за животна средина и просторно планирање и шведска Агенција за заштита на 
животната средина (2012), Развој на капацитетите за спроведување на Директивата за депонии на 
ЕУ - затворање на неусогласените депонии и инспекции, http://www.moepp.gov.mk/wp-
content/uploads/2014/12/Plan-for-closure-of-non-compliant-landfill.pdf  

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Plan-for-closure-of-non-compliant-landfill.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Plan-for-closure-of-non-compliant-landfill.pdf
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Приказ 12-1: Местоположба на депонијата Дрисла и фотографија од 
воздух 

 

 

 

Депонија 
Дрисла 
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Приказ 12-2: Пример за четири „официјални“ општински депонии во 
поранешната југословенска Република Македонија 

Депонијата во Свети Николе Депонијата во Гостивар 

  

Депонијата во Кочани Депонијата во Кичево 
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Приказ 12-3: Карта на „официјалните“ општински депонии 

 

 

 

12.2 Збирна оценка 

Оценката на соодветноста на инфраструктурата за третман на отпадот во земјата, 
од аспект на обврските на земјите (и земајќи го предвид фактот дека според 
правните акти на ЕУ земјите немаат обврска да ги третираат сите текови во рамките 
на својата територија), е дадена во Табелата 12-1. Соодветноста на секоја од 
наведените технологии за третман е оценета на скала од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = моменталната и/или планираната инфраструктура не е 
соодветна, на пример поради неоптимално управување со локациите и 
нивно одржување, што може да доведе до ризици по здравјето и животна 
средина. Планираниот капацитет на инфраструктурата за третман на 
останатиот отпад може да влијае врз способноста на земјата да ги исполни 
целните вредности за рециклирање. 

 Оценка 2 = инфраструктурата за третман е соодветна, но сѐ уште има 
проблеми поврзани со управувањето и/или планираниот капацитет. 
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 Оценка 3 = инфраструктурата за третман е добро управувана и нема да 
влијае врз способноста на земјата да ги исполни целните вредности за 
рециклирање. 

Табела 12-1: Оценка на соодветноста на инфраструктурата за третман 

Тек на отпадот / вид на 
третман 

Моментална инфраструктура 
Цврсти планови за нова 

инфраструктура 

Органски отпад 
селектиран на изворот / 
компостирање, АД 

Оценка 1 - органскиот отпад не 
се собира одделно и во 
моментот нема објекти за 
компостирање.  

Оценка 1 - нема пријавени 
планови. 

Мешан отпад / МБТ 

Оценка 1 - во моментов во 
поранешната југословенска 
Република Македонија нема 
објекти за МБТ. 

Оценка 1 - нема пријавени 
планови. 

Мешан отпад / 
создавање енергија 

Оценка 1 - инсинераторот на 
депонијата Дрисла се користи за 
третман на медицински / 
опасен отпад. Се планира 
замена на постројката. Не 
постојат постројки за користење 
на топлината од останатиот 
отпад.  

Оценка 1 - нема пријавени 
планови. 

 

Оценката на соодветноста на инфраструктурата за отстранување во земјата е 
дадена во Табелата 12-2. Соодветноста на оваа инфраструктура е оценета на скала 
од 1 до 3, при што: 

 Оценка 1 = моменталната или планираната инфраструктура за отстранување 
е несоодветна. Зголемен ризик по човековото здравје и животната средина 
од незаконски депонии / депонии без дозвола. Вкупниот моментален или 
планиран капацитет за отстранување може да влијае врз способноста на 
земјата да ги исполни целните вредности за рециклирање. 

 Оценка 2 = моменталната или планираната инфраструктура е доволна на 
краток до среден рок, а ризикот по човековото здравје и животната средина 
од нелегалните депонии / депониите без дозвола е минимизиран.  

 Оценка 3 = постои соодветна инфраструктура за отстранување што 
овозможува добро еколошко управување со отпадот или постојат цврсти 
планови за тоа. Моменталната или планираната инфраструктура нема да 
влијае врз способноста на земјата да ги исполни целните вредности за 
рециклирање. 
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Табела 12-2: Оценка на соодветноста на инфраструктурата за 
отстранување 

Вид на отстранување Моментално Цврсти планови 

Отстранувањето на 
отпадот се врши само на 
депонии (или други 
локации) што 
обезбедуваат соодветна 
заштита на животната 
средина 

Оценка 1 - има 54 „официјални“ 
општински депонии, но ниту 
една од нив не ги исполнува 
стандардите утврдени во 
Директивата за депонии. Сѐ 
уште е широко распространето 
незаконското фрлање отпад.  

Оценка 1 - нема пријавени 
планови. 
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13.0 Управување со опасен отпад 

13.1 Преглед 

Најголемото количество опасен отпад го создава индустријата. Отпадот од 
термички процеси го сочинува најголемиот дел од индустрискиот опасен отпад во 
земјата (10.900 тони или 74%), по што следуваат отпадните масла (1.992 тони или 
14%), отпадот од неоргански хемиски процеси (628 тони или 4%) и отпадните 
батерии (552 тони или 4%). Овие 4 групи заедно сочинуваат повеќе од 96% од 
вкупниот ОО создаден од индустријата, како што е прикажано на Приказ 13-1. 

Приказ 13-1: Видови индустриски опасен отпад и нивен удел 

 
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf  

Количествата создаден опасен отпад не се евидентираат систематски, а не е добро 
познато ниту како се постапува со тој отпад. Количествата наведени погоре се 
засноваат на проценки и спорадични истражувања. Понови податоци, исто така 
засновани на истражувања, се објавени од Државниот завод за статистика и 
наведени во Глава 8.0.  

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf


  108 

Голем процент од индустрискиот опасен отпад привремено се складира или се 
депонира заедно со неопасен отпад на општински депонии што не ги исполнуваат 
стандардите. Се проценува дека во последните 10 години околу 65.000 тони 
различен опасен отпад се складирани на различни локации низ земјата.44 Меѓутоа, 
некои создавачи на отпад немаат соодветни објекти за складирање или имаат 
пристап до депонии, па веројатно е нелегално да го фрлат отпадот таму.  

Одвоено собирање на вредниот опасен отпад се врши кај ограничен број 
индустриски создавачи на отпад поради пазарната побарувачка. Според листата на 
претпријатија со дозвола за складирање и преработка на посебни текови на 
отпадот, во моментот на проценката имаше девет претпријатија со дозвола за 
транспортирање опасен отпад. 

Управувањето со одредени специфични текови на опасен отпад може да се 
резимира на следниот начин:  

 ПХБ - МЖСПП изготви детален инвентар на ПХБ (трансформатори, 
кондензатори и буриња за отпадно масло загадени со ПХБ) во соработка со 
ГЕФ и УНИДО. Беше утврдено дека 206 тони масло се загадени со ПХБ. 
УНИДО спроведе обука за претпријатието Раде Кончар за идентификување, 
собирање и транспортирање отпад што содржи ПХБ.  

 Отпадни масла - претпријатието Минол (Штип), што има дозвола за 
регенерирање отпадни масла (5.000 тони), нема доволно капацитет за 
регенерирање на целото отпадно масло што се создава во земјата. Девет 
претпријатија имаат дозвола за складирање и третман на отпадни масла.  

 Опасен отпад од земјоделство - опфаќа агрохемиски средства со истечен 
рок и/или отпад од пакување од пестициди, ѓубрива и други хемикалии што 
се користат во земјоделството. Се проценува дека количеството опасен 
отпад од земјоделството изнесува 3.400 до 5.000 тони. Отпадот привремено 
се складира во очекување на извоз за горење, штом ќе бидат ставени на 
располагање средства од владата.  

 Гуми - тие се користат како гориво за производство на катран, којшто е извор 
на штетни емисии.  

Се проценува дека вкупното количество опасен медицински отпад што се создава 
во поранешната југословенска Република Македонија изнесува 900 до 1.000 тони 
годишно.  Речиси сите здравствени установи го делат медицинскиот отпад во две 
фракции: 1. Опасен отпад, вклучително отпад од остри предмети, лекови и отпад од 
хируршки интервенции и 2. неопасни фракции. Меѓутоа, во руралните подрачја 
медицинскиот отпад селектиран на изворот се собира како мешан отпад од страна 
на ЈКП и се депонира на општинските депонии.  

                                                      

 

44 Министерство за животна средина и просторно планирање (2014), Студија за управувањето 
(собирање, третман и отстранување) со опасниот отпад во Македонија, јули 2014, 
http://ckp.org.mk/documents/MAK-12-0012_Hazardous_waste-study_draft_version_28082014.pdf  

http://ckp.org.mk/documents/MAK-12-0012_Hazardous_waste-study_draft_version_28082014.pdf
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Само во Скопје и во Куманово медицинскиот отпад селектиран на изворот се 
собира одделно и со него се постапува соодветно.  Здравствените установи во 
двата града имаат договори засновани на тежина со ЈКП Дрисла за собирање и 
горење на нивниот отпад во инсинератор со две комори што е сместен во 
депонијата Дрисла (в. Глава 12.1.1).45  Транспортирањето се врши во контејнери со 
две посебни возила и три комбиња. Здравствените установи можат и самостојно да 
го организираат транспортот на отпадот до инсинераторот во Дрисла. Мерењето на 
медицинскиот отпад пред горење се прави на вага што е лоцирана до 
диспечерската канцеларија. Помалите количества отпад се мерат на дигитална вага 
поставена до печката. Се проценува дека системот за управување со медицински 
отпад во Скопје и во Куманово опфаќа околу 35% од вкупното количество што се 
создава во земјата. 

Приказ 13-2: Горење медицински отпад на депонијата Дрисла и камион 
за собирање МО 

 

 

 

                                                      

 

45 Јавното претпријатие Дрисла е во постапка на добивање градежна дозвола за нов инсинератор.  
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Поранешната југословенска Република Македонија се сочува со историско 
загадување и влијанија врз животната средина од поранешните државни 
индустрии, коишто не се адресираат соодветно. Во повеќето случаи одговорноста 
за историското загадување не е јасно уредена во договорите за приватизација со 
новите сопственици. Идентификувани се 16 поголеми индустриски контаминирани 
локации, од коишто седум се означени за итна ремедијација. 

Табела 13-1: Приоритетни контаминирани локации 

Бр. Жариште Статус Депозити (m3) 
Површина 

(m2) 

1 ОХИС АД     Напуштено 252,2 76.725 

2 
МХК ЗЛЕТОВО (шљака од 
топилница)    

Напуштено 1.115.000 95 

3 
Лојане (рудник за хром, арсен и 
антимон)     

Напуштено 1.000.000 100.000 

4 
СИЛМАК (капацитет за 
феросилициум)    

Функционален 851.000 80.000 

5 МХК ЗЛЕТОВО (ѓубрива)     Напуштено 3.700.000 70.000 

6 
ГОДЕЛ (капацитет за штавење 
кожа)  

Напуштено 5.600 500 

7 
ТАНЕ ЦАЛЕСКИ (обработка на 
метални површини)  

Напуштено 10 100 

ВКУПНО 6.923.810 328.320 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2008), Национален план за 
управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија, октомври 2008, 
www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 

Од 16 индустриски жаришта, следните три биле предмет на истражување и/или 
ремедијација: (i) Силмак (план за преструктурирање финансиран од ЕАР); (ii) Лојане 
(ремедијација од УНДП) и (iii) рудник за бакар Бучим (програма за ремедијација на 
ЕУ).46  

На депонијата Дрисла во Скопје има локација со дозвола од МЖСПП за 
„складирање, третман и преработка на отпад од азбест-цемент“. Та е сочинета 
од ровови за депонирање отпад од азбест-цемент. Локацијата може да собере до 
100.000 m2 плочи од азбест-цемент. Создавачите треба да ги пакуваат плочките во 
заштитни вреќи со димензии 1 m х 1 m х 70 cm.  

                                                      

 

46 Бучим не спаѓа во седумте приоритетни локации. 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf
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13.2 Збирна оценка 

Оценката за пристапот во управувањето со опасниот отпад е дадена во Табелата 13-
2. Соодветноста на достапната инфраструктура за складирање, третман и 
отстранување е оценета на скала од 1 до 3, при што:  

 Оценка 1 = инфраструктурата е несоодветна. 

 Оценка 2 = инфраструктурата е прифатлива, но со одредени проблеми. 

 Оценка 3 = инфраструктурата е соодветна за намената. 

Табела 13-2: Оценка на системот за управување со опасниот отпад 

Критериум Оценка 

Опасниот отпад се складира без ризик за 
животната средина (членови 17 до 20 од РДО) 

Оценка 1 - надвор од Скопје поголемиот дел од 
опасниот отпад се депонира на општински 
депонии. 

Опасниот отпад може да се третира / 
депонира во соодветни објекти во земјата или 
во други земји 

Оценка 1 - инсинераторот на депонијата 
Дрисла ќе се замени со постројка во којашто 
исто така може да се гори опасен отпад. 
Меѓутоа, таа постројка не ја покрива целата 
земја. 
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14.0 Клучни постигнувања 

Усогласувањето на националното законодавство со условите во правните акти на ЕУ 
напредува добро во поранешната југословенска Република Македонија. Клучните 
двигатели зад подобрувањето на постојната состојба со управувањето со отпадот се 
сѐ поголемиот ангажман на приватниот сектор и развивањето на регионалниот 
пристап кон управувањето со отпадот.  

Ангажманот на приватниот сектор во управувањето со посебните текови на отпадот 
опфатени во директивите за отпад на ЕУ придонесува кон исполнувањето на 
националните целни вредности.  

Воспоставени со организации за одговорност на производителот (ООП) за отпад од 
пакување, батерии и акумулатори и отпад од електрична и електронска опрема. 
Тие постапуваат со овие текови на отпадот во име на претпријатијата-членови, за да 
се исполнат законските целни вредности. Овие колективни постапувачи им 
помагаат на МЖСПП и на општините во исполнувањето на целните вредности 
утврдени во нивните планови и програми.  

Пакомак, како една од првите воспоставени ООП, игра водечка улога и ги 
споделува своите искуства со колективните постапувачи за ОЕЕО и батерии. 
Претпријатието спроведува едукативни програми за ученици во основни училишта 
и кампањи за зголемување на свеста на граѓаните.  

Со цел унапредување на регионалниот пристап во управувањето со комуналниот 
отпад и користење на економијата на обем, во сите региони се основани МОУО. 
Исто така требаше во сите региони да се основаат РЦУО, но во моментот 
функционираат само два. 
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15.0 Клучни проблеми 

Беа спроведени консултации со десет засегнати страни за да се добијат повратни 
информации за повеќе прашања што беа идентификувани како дел од 
Националната проценка на состојбата со отпадот претставена погоре (целосната 
листа на консултирани засегнати страни е дадена во Додатокот A.1.0). Табелата 15-1 
дава преглед на клучните проблеми што треба да се решат, за да се поддржи 
поранешната југословенска Република Македонија во подобрувањето на нивото на 
услугите за управување со отпадот, за тие да се усогласат со барањата предвидени 
во правните акти на ЕУ за отпадот. Тие проблеми се почетна точка за изготвување 
на патоказот и препораките во него (Глава 16.0). 

Табела 15-1: Клучни проблеми идентификувани како дел од 
Националната проценка на состојбата со отпадот 

Бр. Проблем 

Улоги и одговорности 

1 
Недоволна соработка / комуникација меѓу владините органи делумно поради двосмисленост 
во законот. 

2 
Комуналните инспектори се назначени од градоначалниците и нивните надлежности се 
преклопуваат со оние на инспекторите за животна средина. 

Регулаторни прашања 

1 Значителен недостаток на санитарни депонии за отпад / значителен број неуредени депонии. 

2 Недоволно ресурси за спроведување на законот. 

3 Нелегалното фрлање отпад и понатаму е широко распространето. 

4 
Нема формални услуги за собирање отпад за 30% од домаќинствата, главно во руралните 
средини. 

Законодавство 

1 Треба да се пополнат преостанатите јазови во транспонирањето на правните акти. 

2 
Треба да се реши можното преклопување на надлежностите на Министерството за транспорт 
и МЖСПП во врска со Законот за комуналните дејности. 

Планирање на управувањето со отпадот 

1 
Националниот план за управување со отпадот треба да се ажурира и да се усогласи со член 28 
од Рамковната директива за отпад. 

2 РПУО сѐ уште не се готови (иако се изготвуваат). 

3 Примената на системот за регионално управување со отпадот е премногу бавна. 

4 
Општинските планови за управување со отпадот ќе треба да се ревидираат по усвојувањето на 
регионалните планови за управување со отпад. 

5 
Значителна активност на нерегулирани и неформални собирачи на отпад и предизвици околу 
нивното интегрирање во формалните услуги за собирање отпад, откако ќе се почне со нивната 
примена во земјата. 
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Бр. Проблем 

Административен капацитет 

1 Недоволно финансии / персонал во клучните институции. 

2 Општинските инспектори немаат доволно финансии и компетенции / вештини. 

3 
Недоволни институционални капацитети на јавните комунални претпријатија за подобрување 
на услугите за собирање отпад. 

4 
Недоволно учество на јавноста во изготвувањето на општинските планови за управување со 
отпадот. 

Податоци 

1 Несоодветно и неточно известување за податоците за отпадот.  

2 
Исполнувањето на главните целни вредности не може правилно да се процени поради 
недоволно податоци. 

Целни вредности и хиерархија на отпадот 

1 Спроведувањето на мерките за комуналниот отпад е премногу бавно. 

2 
Нема механизми што обезбедуваат исполнување на целните вредности за одредени текови 
на отпадот (на пр. целните вредности за КЦО и ШГР). 

3 Недоволно селектирање на отпадот за рециклирање (на пр. КЦО, ОЕЕО и батерии). 

4 Нема јасно спроведен план за управување со ШГР. 

Надоместување на трошоците за комунален отпад 

1 Недоволно финансии за услугите за собирање отпад што резултира со несоодветни услуги. 

2 
Примена на методологијата за тарифите за управување со отпадот изготвена од 
Министерството за животна средина. Малку општини ја применуваат методологијата, ако 
воопшто има такви.  

Одговорност на производителот 

1 Многу малку селектирање на ОЕЕО и отпадни батерии на изворот. 

2 Ограничено собирање ОЕЕО од домаќинствата. 

3 
Ограничено спроведување на законските одредби за методите за третман на ИВ (т.е. 
отстранување на загадувачките материи и рециклирање).  

Управување со опасниот отпад 

1 
Има премалку објекти за складирање на опасниот отпад пред негово извезување за 
соодветен третман. 

2 
Опасниот и медицинскиот отпад премногу често се отстранува заедно со друг (неопасен) 
отпад. 
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ДЕЛ 2: ПАТОКАЗ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД 
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16.0 Патоказ 

Според својата структура, овој Патоказ ги следи Одделите опфатени со 
Националната проценка на состојбата со отпадот, и ги одразува проблемите 
идентификувани во рамките на оценката. Проблемите се разгледани во 
соодветните Оддели подолу. Не е едноставно да се „издвојат“ некои од 
проблемите. Ова се должи на фактот што системите за управување со отпад се од 
системски карактер, со соодветни спреги, врски итн., така што одредени 
„проблеми“ може да спаѓаат под неколку различни заглавја. Проектната задача 
бараше да се испитаат алтернативни мерки за справување со идентификуваните 
проблеми. Ние се обидовме да ги разработиме овие алтернативи во согласност со 
широките заглавја под кои беа идентификувани проблемите како дел од 
Националната оценка на отпадот. Доколку се нафатевме да ги испитаме 
алтернативите за секој поединечен идентификуван проблем, излагањето ќе 
станеше извонредно долго.  

Начелно, сите идентификувани проблеми мора да се засегнат. Поради тоа, да се 
приоретизираат одредени дејства за сметка на другите е од помало значење 
одошто да се води сметка за логичен тек на настаните: некои нешта треба да се 
случат попрво од другите. Прашањето како да се подредат дадените препораки е 
изложено во Одделот 17.0. 

Во одделите подолу ги наведовме следниве поединечни подзаглавја:  

 Кои се клучните проблеми; 

 Кои се причините што ги предизвикуваат овие проблеми;  

 Можни алтернативни начини за справување со проблемите; и 

 Начините кои ние ги препорачуваме за справување со проблемите.  

Како што беше забележано во Одделот 3.0, за првиот нацрт на препораките се 
разговараше на состанокот со МЖСПП пред да се подели пошироко меѓу 
засегнатите страни, а пред националната работилница што се одржа во Скопје во 
октомври 2016 година. Работилницата послужи да се добијат дополнителни 
повратни информации за клучните препораки дадени во подолните оддели. Овие 
препораки, и некои од придружните расправи, понатаму беа преработени и 
унапредени со цел да се прикажат и добиените повратни информации.  

При крајот на Патоказот ги посочуваме, таму каде што е возможно и соодветно, 
поврзаните трошоци заедно со програмата на мерки што ја предлагаме. Би било 
бесмислени сето ова да се прави за секој проблем поединечно од причини коишто 
веќе ги навестивме: целта е да се разработи солиден систем преку решавање на 
широк распон на проблеми, така што ефектот од конкретните мерки не може сегаш 
да се разграничи на прв поглед. 

Националната стратегија за управување со отпад и Националниот план за 
управување со отпад (којшто е веќе истечен), презедоа значајни крупни чекори кон 
изработка на кохерентен приод кон управување со отпадот во Поранешна 
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Југословенска Република Македонија, но преку Планот исто така се дадоа 
препораки да не се преземаат дејствија кои би биле доследни со хиерархијата на 
отпадот.  

Како што целите за управување со отпадот се придвижуваат нагоре низ 
хиерархијата – а уште повеќе се придвижуваат во оваа насока со предлозите што ги 
даде Комисијата за ревидирање на Рамковната директива за отпадот, Директивата 
за пакувања и отпадот од пакувања, и другите придружни Директиви – така се 
намалува веројатноста системите за управување со отпад да се постават „одгоре-
надолу“ и да се разрешат преку спроведување на капитални проекти. За 
управувањето со отпадот како со ресурс ќе биде потребно да се размисли како на 
најдобар начин да се собираат отпадните материјали и производи, во намера да се 
реупотребат, да се подготват за реупотреба или да се рециклираат, пред воопшто 
да се размисли како може да се третираат како резидуален отпад. Оттука 
произлегува дека во иднина од критична важност ќе биде системите за собирање 
на отпадот последователно да се реконфигурираат и да се приспособуваат на 
локалните состојби. Ова ќе има импликации и врз тоа како финансиските средства 
што му се достапни на секторот најдобро да се распределат за да се поткрепи 
идниот напредок. Ова прашање се разгледува при крајот на овој Патоказ. 

Што се однесува, пак, до капиталните проекти, освен во случаите на обезбедување 
на инфраструктура, како што се санитарни депонии и затворање и санација на 
нестандардните локации, фокусот сè повеќе се поместува од големите и капитално 
интензивни проекти, коишто вообичаено се користеа за третирање на 
резидуалниот отпад, кон:  

1) Системи за одвоено собирање на отпадни материјали и производи така што 
да се олесни нивната реупотреба, подготовка за реупотреба и рециклирање;  

2) Претпријатија / постројки кои се занимаваат со реупотреба / подготовка за 
реупотреба; 

3) Третман на одвоено собраниот био-отпад, а каде што планот на собирање 
тоа го налага (што треба да се смета за прашање што треба да се одговори 
во локален, а не во национален контекст, зависно од природата на системот 
за собирање што ќе се употреби), постројки за сортирање; и  

4) Претпријатијата кои се занимаваат со локално преработка на материјалите 
што се собираат за поправка, или рециклирање. 

Нивната точна природа и локација не може да се идентификуваат со една ваква 
студија, но за некои од нив, може да се дадат индикативни барања. Па сепак, она 
што секако мора да се случи со помош на овој Патоказ е да се направат што 
поверојатни условите за изработка на еден таков систем, да се зајакне капацитетот 
за покренување на проекти од таква природа, и да се обезбедат што повеќе 
средства со кои ќе се овозможи таквите проекти да станат финансиски одржливи.  

Конечно, треба да се напомене дека во Поранешна Југословенска Република 
Македонија сликата е флуидна, при што промените тековно се случуваат, и се 
очекува во блиска иднина да се почувствуваат разгранувањето на планот за 
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регионализација на управувањето со отпад. Следниве се препораките што ги 
даваме наспроти променливите околности.  

16.1 Улоги и задолженија 

16.1.1 Кои се проблемите? 

Проблемите кои се однесуваат на улогите и задолженијата се прикажани во 
Табелата 16-1. 

Табела 16-1: Проблеми кои се однесуваат на улогите и задолженијата 

Бр. Проблем 

1 Недоволна соработка / комуникација помеѓу Владините сектори. 

2 Градоначалниците ги назначуваат комуналните инспектори. 

 

16.1.2 Зошто ова претставува проблем? 

Иако МЖСПП е задолжено за сите текови на отпад, загрижени сме околу степенот и 
природата на соработка помеѓу МЖСПП и Министерството за транспорт и врски 
(коешто е одговорно за Законот за јавни работи, Законот за јавна чистота и за 
вршење надзор врз работата на комуналните инспектори). Постои и едно 
специфично прашање коешто беше идентификувано во однос на законодавството, 
но истото е обработено во Одделот 16.3 подолу.  

Вториот проблем се однесува на потенцијалниот судир на интереси: 
Градоначалниците ги назначуваат комуналните инспектори. Можноста за судир на 
интереси се должи на фактот што (меѓу другото) регулирањето на дивите депонии / 
неконтролираното управување со отпадот е во надлежност на комуналните 
инспектори, коишто се задолжени за вршење надзор врз работата на ЈКП. 

16.1.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Начелно, регулирањето и инспекцијата на ЈКП треба да го вршат независни 
инспектори. Постојат неколку можности за тоа, и истите се разработени во контекст 
на Регулаторните прашања во наредниот оддел.  

16.2 Регулаторна проблематика 

16.2.1 Кои се проблемите? 

Прегледувањето на регулаторната инфраструктура во Поранешна Југословенска 
Република Македонија ги обелодени проблемите прикажани во Табела 16-2.  
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Табела 16-2: Проблеми кои се однесуваат на регулаторните прашања 

Бр. Проблем 

1 
Значителен недостиг од санитарни депонии за отстранување на отпадот / значителен број на 
диви депонии. 

2 Недостиг од ресурси за спроведување на законите. 

3 Употребата на дивите депонии останува широко распространета.  

4 
Не постои формална служба за собирање на отпадот за 30% од домаќинствата, главно во 
руралните средини.  

16.2.2 Зошто ова претставува проблем? 

Горните проблеми се однесуваат на три заемно поврзани области: 

1) Присуството на дивите депонии, и фактот дека тие претставуваат закана за 
животната средина (а не се стопанисуваат безбедно);  

2) Можноста инспекторската служба да постапува против дивите депонии и 
други прашања; и 

3) Немање целосна покриеност со службите за собирање на отпадот.  

Што се однесува до првото, непобитен е фактот дека во земјата не постојат 
депонии што се дизајнирани според, или барем се блиску до стандардите на ЕУ. 
Големо количество отпад се отстранува во 47-те (според последните бројки на 
Државниот завод за статистика) официјални општински депонии, од кои само една 
има дозвола од МЖСПП, но покрај тоа, големи количества отпад се испраќаат и на 
над 1,000 диви локации. Во рамките на системот за регионално управување со 
отпад планирано е да се земат предвид инфраструктурните потреби на секој 
регион. 

Со оглед на овие околности, може да се каже дека инспекторите мора да применат 
прагматичен приод кон спроведувањето на законите: од една страна, незаконитите 
локации мора да се затворат; но, од друга страна, ако се притисне премногу врз 
„нестандардните“ општински депонии, постои ризик отпадот едноставно да се 
потисне кон незаконските ракувачи или дивите депонии, барем сè дури не се 
појават санитарни депонии кои би го прифатиле тој отпад. Сепак, општо е познат 
фактот дека МЖСПП не располага со доволен персонал за ефективно да одговори 
на задачите што му се поставени со најразличните национални политики и 
стратегии. Приоритетот, за сега, треба да биде одлучно да им се пристапи на 
незаконските ракувачи во намера постепено да се затворат нестандардните 
локации како што ќе се уредуваат новите локации.  

Што се однесува пак до покриеноста со формални служби за собирање на отпадот, 
иако не станува збор за очигледно регулаторно прашање, сепак има регулаторни 
последици. Доколку отпадот не се собира, тогаш, начелно, правилното управување 
со таквиот отпад ефективно се одредува со она што приватните актери ќе одлучат 
да направат со својот отпад. Особено во оние делови од земјата каде што 
инфраструктурата е фрагментирана, ова ќе доведе до еколошки последици, како 
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резултат на немањето опции за правилно управување со отпадот: отпадот може да 
го запалат, или да го фрлат на диво. Направена е проценка дека над 20% од 
домаќинствата не добиваат услуга за собирање на отпадот, и тоа домаќинства 
главно од руралните средини. Државниот завод за статистика процени дека од 
765.156 тони општински отпад создаден во 2014 година, 569.794 тони (околу три 
четвртини) биле соберени.  

Напоредно со тоа, потребно е да се овозможи корисниците да ги надоместат 
повисоките трошоци за подобрите депонии (види Оддел 16.8). Дури не дојде до 
тоа, се јавува искушение да се искористат грантовски средства за изградба на нови 
депонии, кој приод како последица доведува до намалување на надоместоците за 
отстранување на отпадот. Ваквиот приод на Министерството може да има ефект на 
забавување на изградбата на нови депонии, бидејќи ЕЛС едноставно ќе чекаат да 
му дојде ред на „нивниот грант“.  

Тука е и проблемот со недостиг на соодветни локации за отстранување на инертен 
отпад од ископување, градење и рушење. Овие материјали најчесто се фрлаат 
покрај пат. Доколку во иднина се отстрануваат, и доколку се отстрануваат во 
санитарни депонии, овие материјали ќе зафатат скапоцен празен простор. Наместо 
тоа, доколку не може да се рециклираат, овие материјали треба да се отстранат во 
депонии за инертен отпад коишто стратешки ќе се постават така што да се 
обезбеди нивното отстранување во определените локации, а не во диви депонии.  

16.2.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Од темелна важност е проблемот со дивото и несоодветно отстранување на 
отпадот да се елиминира колку што е тоа можно. Постојат релативно малку 
алтернативни начини за решавање на овој проблем, а тие алтернативи главно се 
однесуваат на тоа кој е задолжен за различните дејствија. Накратко, целта трева да 
биде планирање на изградба на санитарни депонии, а елиминирање на другите 
облици на отстранување, на таков начин што кога новата депонија ќе 
профункционира во одреден регион, старата да се затвори. Начелно, ваквиот приод 
треба да се заснова на следниве цели:  

1) Идентификување на погодни локации за и изградба на санитарни депонии; 
2) Напоредно со тоа, принудување на употреба само на одобрените депонии 

(санитарните плус подобрите од оние што се веќе одобрени) преку 
засилување на инспекциската и полициската активност, и поттикнување на 
казни за незаконските ракувачи;  

3) План за затворање на неодобрените локации, и идентификување на 
потребите од санација и затворање;  

4) Како што ќе профункционираат санитарните депонии, да се затворат 
несанитарните одобрени депонии, земајќи ја предвид и потребата од 
санација; 

5) Да се вложат напори за да се провери дали отпадот се испраќа само на 
санитарите локации, при што ракувачите на санитарните локации треба да ги 
надоместат целосните трошоци за последователната грижа 
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(последователните трошоци ги опфаќаат тековните трошоци за активно 
управување на локацијата откако ќе се затвори – кој период може да трае 
повеќе децении).  

Потребно е да се постигне согласност околу календарот на овие активности и да се 
донесат планови со кои ќе се овозможи финансирање на идентификуваните 
активности. 

Што се однесува, пак, до собирањето на комуналниот отпад, целта треба да биде 
што е можно повеќе да се покрие целата територија. Овде вреди да дефинираме 
што подразбираме под „покриеност“ во овој контекст, уважувајќи при тоа дека 
можеби и не би била разумна целта за некои крајно оддалечени рурални средини 
да се стремиме кон 100% покриеност на начин како што сега се постигнува во 
урбаните средини. Треба да се забележи дека со НПУО беше поставена целта за 
100% покриеност во рок до 2014 година. Очигледно, целта не е исполнета. Во некои 
општини, бројката на места без каква била служба за собирање на отпадот се 
движи и до 85%.  

16.2.4 Препорачани дејства  

Се препорачуваат следниве дејства: 

1) Регионалните центри за управување со отпадот треба да идентификуваат 
соодветни локации за отстранување на отпадот во нивните планови за 
регионот. 

2) Јавните комунални претпријатија треба да се обврзат дека ќе го испраќаат 
нивниот резидуален отпад до означените локации и дека ќе ги плаќаат 
надоместоците за отстранување на отпадот на депонија коишто ќе ги 
предложи најуспешниот понудувач. 

3) Министерството за животна средина и просторно планирање треба да бара 
извори на финансиски средства со кои ќе се финансира изградбата на 
потребната инфраструктура. Ние би ги предложиле моделите на 
проектирање, градење и стопанисување (ПИР) или проектирање, градење, 
финансирање и стопанисување (ПИФР) со цел изведувачот да биде 
задолжен и за функционирањето на постројката, а и да биде стимулиран да 
проектира и гради квалитетни постројки. 

4) Средствата од грантовите не треба да се користат на начин што да дојде до 
намалување на надоместоците што треба да ги платат оние кои го 
отстрануваат отпадот во депонија. По можност, средствата од грантовите да 
не се користат за поддршка на инфраструктура наменета за третман на 
резидуален отпад. 

5) Во секој регион треба да продолжи тековното оценување на постојните 
општински депонии и диви депонии. На овој начин ќе стане јасно дали е 
потребно да се осовременат локациите или да се оди на опцијата 
санација/затворање. За локациите за кои ќе се оцени дека може да се 
користат безбедно и во иднина, потребно е да се осовременат така што да 
бидат во состојба да ја пружаат неопходната заштита на животната средина. 



  122 

Од друга страна, треба да бидат спроведени плановите за затворање на 
одредени депонии. 

6) Сите локации што нудат несоодветна заштита на животната средина мора да 
бидат затворени за да се обезбедат услови отпадот да се отстранува само на 
санитарни депонии. Ова треба да се случува паралелно со 
осовременувањето на постоечките депонии и никако пред тоа, сè со цел 
дополнително да не се влошат постоечките проблеми.  

7) Инспекциските служби треба да ги прифатат препораките на Твининг 
програмата финансирана од Европската Комисија, при што Опцијата 1 е таа 
која ние ја претпочитаме.47 Според нашите сознанија, во тек се и 
консултациите околу новиот Закон за инспекција во животната средина; 

8) Треба да се договори јасен временски распоред за овие активности, и да се 
изготват планови преку кои ќе се обезбеди финансирање на активностите 
што биле идентификувани. 

9) Целта да се има 100% покриеност на домаќинствата со услугата собирање на 
отпад треба да се исполни во рок од 5 години. Треба да се разгледаат 
можностите за стимулирање на општините / ЈКП да делуваат сообразно со 
прописите така што ќе им се намали пристапот од фондовите за поддршка 
(види Оддел 18.8 подолу) во случај на несообразност.  

10) Потребно е да се создаде снажен систем на санкции и доследно 
спроведување на законите за да може да се спроведат неопходните 
промени во секторот управување со отпад (секторот е во голема мера 
детерминиран од законодавството и од делотворното спроведување на 
истото).  

11) Да се изградат нови депонии за прифаќање на инертен отпадот од 
ископување, градење и рушење. 

12) Потребно е да се затегне и ефективно да се спроведе соодветното 
законодавство кое се однесува на управувањето со отпадот од ископување, 
градење и рушење, со цел да се овозможи подобро управување во иднина.  

13) Треба да се спречи изникнување на нови диви депонии за отпадот од 
ископување, градење и рушење преку построго спроведување на прописите 
насочено кон приватните домаќинства и градежните фирми. 

16.3 Законодавство 

16.3.1 Кои се проблемите? 

Прегледот на законодавството во Поранешна Југословенска Република Македонија 
доведе до идентификување на проблемите во Табела 16-3. 

                                                      

 

47 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) Твининг програма, 
Наслов на проектот: Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за 
транспонирање и спроведување на правото на ЕУ за животна средина, Датум на пристапување: 7 
мај, достапно на: www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2  

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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Табела 16-3: Проблеми идентификувани во однос на законодавството 

Бр. Проблем 

1 Треба да се надополнат заостанатите недостатоци во транспонирањето на законодавството. 

2 Треба да се разреши можноста од преклопување на работата на Министерството за транспорт 
и МЖСПП во однос на Законот за јавни работи. 

 

16.3.2 Зошто ова претставува проблем? 

Од земјите кои сакаат да пристапат во Европската Унија се очекува да усвојат 
механизам со кој ќе ги транспонираат директивите во националното 
законодавство, но и да водат сметка на законот да му се даде смисла преку 
соодветно спроведување на мерки (а согласно начелото на супсидијарност, на 
земјите им е дозволено самите да си ги осмислат овие мерки).  

Во случајот на Поранешна Југословенска Република Македонија, јасно е дека 
властите презедоа значителни напори за транспонирање на правото на ЕУ кое се 
однесува на отпадот. Законодавството во земјата прецизно ги отсликува 
најголемиот дел од барањата на директивите на ЕУ за отпадот, што беше испитано 
како дел на една посебна проверка за сообразност. Па сепак, клучниот исклучок во 
транспонирањето е Рамковната директива за отпадот, каде што се идентификувани 
одреден број недостатоци. Еуномија не можеше да изнајде докази дека земјата ја 
има транспонирано целната вредност од 50% за рециклирање, а и бројни важни 
дефиниции и клучни концепти (како што е хиерархија на отпадот, дадена во член 4 
од Рамковната директива за отпадот) или недостасуваа или беа непрецизно 
транспонирани. Она што исто така недостига во законите е транспонирање на 
Европската листа на видовите отпад, кое нешто исто така треба итно да се поправи.  

Општо земено, дефинициите употребени во директивите беа понепрецизно 
транспонирани одошто другите делови од законодавството. Во некои случаи, 
дефинициите се по грешка изоставени; во други случаи, дефинициите не се 
соодветствуваат сосема на оние од директивите. Покрај тоа, Поранешна 
Југословенска Република Македонија има воведено и помал број на исклучоци кои 
не се одобрени со правото на ЕУ, особено во поглед на примена на одредени 
приписи (на пр., барањата од Директивата за пакувања и отпад од пакувања) врз 
малите производители. Овие исклучоци мора да се отстранат за да може да се 
постигне целосна сообразност. 

Засегнатите страни главно беа на мислење дека Законот за комунални дејности, 
којшто се однесува и на регулирање на управувањето со отпад, е ефективно 
застарен бидејќи има преклопувања со Законот за управување со отпад. 
Дуплирањето всушност е причина и за преклопување на задолженијата помеѓу 
двете министерства. Треба да се напомене дека комуналните инспектори се 
задолжени да вршат надзор врз работата на ЈКП согласно Законот за јавни работи. 
Како последица на тоа, тие се задолжени да вршат надзор и врз управувањето со 
медицинскиот отпад од страна на ЈКП. Во најголем дел од општините, ЈКП, 
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спротивно на законот, го собираат одделениот медицински отпад, го мешаат со 
комуналниот отпад, и сето тоа заедно го отстрануваат во несообразните депонии. 
Оттука, овој проблем до некаде се преклопува со регулативната проблематика 
наведена погоре. Твининг проектот препорача инспекциската дејност да се подведе 
во делокруг на само една организација. Ова подразбира – доколку се спроведе 
препораката – дека комуналните инспектори што се назначуваат од страна на ЈКП 
ќе заминат во историја. 

На националната работилница што се одржа во рамките на овој проект беше 
забележано дека МЖСПП е во постапка на изработка на нов Закон за управување 
со отпад со кој целосно ќе се транспонираат преостанатите барања согласно 
Рамковната директива за отпадот од 2008 година. Како дел од тој процес, 
министерството работи на отстранување на преклопувањата со Законот за 
комунална дејност. Оттука, имаме сознание дека некои од проблемите наведени 
погоре ќе се разрешат како дел од овој процес. 

Спроведувањето на законите и понатаму останува голем проблем. Од гледна точка 
на исходите, и активностите на терен, механизмите за спроведување треба да се 
сметаат за поважни одошто спецификите на транспонирањето: искуството, особено 
на постојните земји членки, покажа дека транспонирањето може да се заврши, па 
сепак да недостига спроведувањето. Доколку треба да се трансформираат 
системите за управување со отпад, тогаш мерките за спроведување се тие што 
треба да се разработат и применат. И без тоа мерките за спроведување вообичаено 
се засновани во законот, така што во Поранешна Југословенска Република 
Македонија треба да се засегне и прашањето на донесување на соодветни закони 
коишто ќе ги одразат обете меродавни директиви на ЕУ, како и механизмите за 
нивно спроведување.  
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16.3.3 Препорачани дејства 

Во пракса, доколку Поранешна Југословенска Република Македонија сака да влезе 
во ЕУ, не постои друга алтернатива освен да ги преземе дејствата препорачани 
подолу: 

1) Да се обезбеди целосно и прецизно пренесување на директивите на ЕУ во 
законската регулатива.48 

2) Да се спроведат мерки за остварување на целите (исходите) на директивите, 
вклучувајќи ги и оние спомнати во овој патоказ.  

3) Да се изврши преглед/ревизија на Законот за јавни работи со цел 
разјаснување на улогите и одговорностите во врска со управувањето со 
отпадот.  

16.4 Планирање на управувањето со отпадот  

16.4.1 Кои се проблемите? 

Прегледот на планирањето на управувањето со отпад во Поранешна Југословенска 
Република Македонија посочи на одреден број на слабости, како што е прикажано 
во Табела 16-4. 

Табела 16-4: Проблеми кои се однесуваат на планирањето на 
управувањето со отпад 

Бр. Проблем 

1 
Националниот план за управување со отпадот треба да се ажурира и да се усогласи со член 28 
од Рамковната директива за отпадот. 

2 Регионалните планови за управување со отпадот сè уште не се завршени (иако се во постапка). 

3 
Спроведувањето на регионалните системи за управување со отпадот е одвива премногу 
бавно. 

4 
Општинските планови за управување со отпадот ќе треба да се ревидираат откако ќе се усвојат 
Регионалните планови за управување со отпадот. 

5 Значителна активност на дивите, неформални собирачи на отпад. 

 

                                                      

 

48 Детални препораки за како да се постигне тоа беа дадени како дел од Задача 2 при што Еуномија 
изврши проверка на усогласеноста со осум директиви на ЕУ. Погледнете го овој документ: Еуномија 
рисерч енд консалтинг (2016) Сеопфатна оценка на сегашната состојба со управување со отпад 
во Југоисточна Европа и идни перспективи за секторот вклучувајќи и опции за регионална 
соработка за рециклирање на електричен и електронски отпад – Задача 2: Проверка на 
усогласеноста на законодавството на Поранешна Југословенска Република Македонија со 
избрани прописи од правото на ЕУ коешто се однесува на отпад, Извештај за ГД Животна средина 
на Европската Комисија 
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16.4.2 Зошто ова претставува проблем? 

Под услов Поранешна Југословенска Република Македонија да има план за 
управување со отпад којшто има за цел да ги исполни барањата на член 28 од 
Рамковната директива за отпадот, тогаш таквиот план би требало да се состои од: 

1) Национална стратегија за управување со отпад на Република Македонија 
(2008-2020); 

2) Национален план за управување со отпад на Република Македонија (2009-
2015); 

3) Регионални планови за управување со отпад; и 
4) Општински планови за управување со отпад. 

Регионалните и општинските планови треба да бидат усогласени со националниот 
план. 

Според сегашната состојба на нештата – којашто е флуидна – 2 регионални плана се 
веќе донесени, додека пак другите се во најразлична фаза од изработка, а и 
повеќето општински планови се исто така донесени, иако не секогаш ја имаат 
вклучено јавноста во процесот на начин на којшто беше предвидено. Треба да се 
постави прашањето која ќе биде целта на општинските планови откако ќе се 
донесат регионалните планови и откако ќе се основаат РЦУО. 

Не само што не постои целосен комплет на планови за управување со отпад коишто 
се усогласени со националниот, туку и националниот покрива временски период 
којшто веќе истече, така што и во моментот не постои важечки национален план. 
Ова значи дека националниот план, барем така би требало, ќе се ревидира: тоа пак, 
за возврат, ќе доведе до потреба од ревидирање на регионалните и локалните 
планови (така што може да се каже дека барањето да се завршат регионалните 
планови – освен она најнужното, да се идентификуваат стратегиите за изградба на 
нови и затворање на стари депонии – би било преурането).  

Постојниот национален план, меѓу другото, страдаше и од:  

1) Недостиг од квалитетни податоци (и проекции); 
2) Премногу провизорен приод – дури и до степен на обесхрабрување – кон 

придвижувањето на отпадот нагоре низ хиерархијата; и 
3) Несоодветно разгледување на видовите служби за собирање отпад што ќе 

бидат потребни за исполнување на соодветните целни вредности. 

Иако и националната стратегија и националниот план ја констатираат потребата од 
намалување на количеството и опасноста на отпадот, не е донесена ниту една 
програма за спречување на создавањето на отпадот. Треба да се забележи дека 
Поранешна Југословенска Република Македонија остварува приход по жител 
далеку под просекот на ЕУ, дури и кога ќе се направат исправки според куповната 
моќ. Не треба да се очекува дека спречувањето на создавањето на отпадот ќе има 
ист степен на важност во однос на намалување на потрошувачката како што тоа е 
случај со земјите членки на ЕУ со повисоки приходи, каде што нивото на 
потрошувачка е далеку поголемо од одржливото. Од друга страна, спречувањето на 
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создавањето на отпадот во индустријата, во насока на постигнување на поголема 
ефикасност на ресурсите, би претставувал разумен фокус за Поранешна 
Југословенска Република Македонија. 

Неколку засегнати страни ја коментираа слабата динамика со која се развива 
регионалниот систем на управување со отпад. Планот за тоа бил зацртан уште со 
Националниот план во 2008 година. Се чини дека во раните фази било направено 
прилично малку во смисла на конкретна поддршка, но сега се користат ИПА 
фондовите за поддршка на регионалните планови. Сепак, загрижува фактот што 
овие регионални планови се изработуваат врз основа на национален план којшто е 
веќе застарен. Доколку Националниот план се ажурира така што да се внесат 
најновите размислувања на Европската Комисија, може да дојде до тоа 
регионалните планови да треба да се ажурираат дури и пред да се финализираат. 
Ваквиот развој на настаните загрижува со оглед на тоа што од регионалните 
планови се очекуваше да идентификуваат значајни проекти: загрижени сме дека 
ова ќе доведе – како и во другите земји – до прекумерно инвестирање во 
технологиите за третман на резидуален отпад.  

Неформалниот сектор се истакнува во доменот на сегашното рециклирање, и некои 
засегнати страни го изразија својот став дека тоа е сосема во ред во отсуство на 
формални системи за рециклирање. Главниот проблем што го воочуваа, пак, оние 
засегнати страни на кои ова им претставуваше проблем, беше нерасположеноста 
на неформалниот сектор да се регистрира како собирач на отпад. 

16.4.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Како што беше и со транспонирањето, и овдека не постои алтернатива на обврската 
да се усогласи планот за управување со отпад со член 28, и да се донесе програма 
за спречување на создавањето на отпадот. Според нас, постои логика во тоа 
програмата за спречување на создавањето на отпадот да се интегрира во процесот 
на планирање на управувањето со отпад, а не да држи на страна како посебен 
процес. На овој начин ќе се обезбеди спречувањето на создавањето на отпадот да 
го добие статусот што го заслужува во хиерархијата. 

На предложените измени во Националниот план – во смисла на регионализација – 
им требаше прилично многу време за да се разбрануваат низ административните 
структури. Дури сега – откако заврши временскиот период на националниот план – 
се финализираат регионалните планови.  

Со оглед на тоа што се очекува регионалните планови да се усогласат со 
националниот, како и со оглед на потребата да се подобри претходниот план, се 
чини дека е императив да се изработи сегашен национален план со кој 
регионалните планови ќе може да се усогласуваат. Загрижени сме дека со таквиот 
ажуриран план, регионалните планови поддржани од ИПА ќе доведат до 
осмислување на решенија кои премногу се фокусираат на третманот на 
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резидуалниот отпад, а недоволно се фокусираат на изградба на погодни служби за 
собирање на отпадот кои ќе може да испорачаат квалитетен рециклажен 
материјал.49 

Во однос на неформалните собирачи, се чини дека, барем за сега, ова прашање не 
претставува проблем. Сепак, треба да се размисли како неформалниот сектор да се 
ангажира во управувањето со отпадот, бидејќи сѐ поголем дел од управувањето се 
формализира (или што значи неговото континуирано присуство за, на пример, 
прибирање податоци за стапката на рециклирање). Постојат повеќе модели за ова, 
дел од кои беа разгледувани и во блиското Косово, а пак некои добро познати 
случаи се однесуваат на собирачи на отпадот од Колумбија.  

16.4.4 Препораки 

Накратко, ова се препораките: 

1) Планот за управување со отпадот треба да се преработи за да стане целосно 
усогласен со членот 28 од Рамковната директива за отпад. Како дел од овој 
процес треба да се изготви целесообразна програма за спречување на 
создавањето отпад, која би се фокусирала на прашања како што се 
превенција на индустриски/опасен отпад, осмислување и поддршка на 
акции за повторно употреба на отпадот и „зелени“ јавни набавки (т.е. мерки 
кои не се очигледно насочени кон вршење притисок врз домаќинствата да ја 
намалат потрошувачката).  

2) Планирањето на национално/регионално ниво треба да ги земе предвид 
импликациите од најновите законодавни предлози поднесени од 
Европската Комисија за ревидирање на неколку директиви за отпадот, 
вклучувајќи ги и Рамковната директива за отпад и Директивата за отпад од 
пакување. Во отсуство на ажуриран национален план, предлозите треба да 
се прифатат како еден вид водич според кој треба да се изготват 
националните/регионалните планови. Во контекстот на предложените целни 
вредности за рециклирање, мора да се внимава донесените одлуки во врска 
со третманот на резидуалниот отпад да не го детерминираат донесувањето 
на одлуките и изборот на опциите за управување со отпадот, коишто опции 
сè повеќе ќе мора да се фокусираат на подготовка на отпадот за негова 
повторна употреба и рециклирање. 

3) Доколку намерата на регионалните планови е да ги покријат сите аспекти на 
планирањето, тогаш повеќе не се потребни општински планови. Ако, пак, 
општините и натаму би имале надлежности – како на пример за собирање 
на отпадот – во тој случај треба да се разјасни поделбата на должностите. 

4) Треба да се размисли и за тоа како неформалниот сектор ќе биде ангажиран 
во управувањето со отпадот како што рециклирањето ќе расте и ќе се 

                                                      

 

49 Краток преглед на претпочитаното решение. 
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проширува, и какви се импликациите од усвоениот пристап врз собирањето 
податоци за, на пример, стапките на рециклирање отпад.  

16.5 Административен капацитет 

16.5.1 Кои се проблемите? 

Прегледот на административните капацитети ги нагласи проблемите наведени во 
Табела 16-5.  

Табела 16-5: Проблеми кои се однесуваат на административните 
капацитети 

Бр. Проблем 

1 Недостиг од финансии / персонал во клучните институции. 

2 
Општинските инспектори се недоволно финансирани и имаат низок степен на способности / 
вештини. 

3 
Несоодветни институционални капацитети на ЈКП за да ја подобрат службата за собирање 
на отпадот. 

4 
Постои недостиг од ангажирање на јавноста во Општинските планови за управување со 
отпад. 

 

16.5.2 Зошто ова претставува проблем? 

Доколку Поранешна Југословенска Република Македонија сака да се придвижи од 
сегашната состојба со управување со отпад до нивото потребно за целосно 
усогласување до правото на Европската Унија кое се однесува на животната 
средина, тогаш ќе бидат потребни темелни трансформации во секторот. Ова е 
сектор што влијае врз секој маж, жена и дете во земјата, како и врз секој деловен 
субјект. Потребно е секоја општина да преземе дејства, а и целата земја треба да се 
вклучи во процес на едукација и консултации. Обемот на предизвикот е голем, но и 
на можностите што се укажуваат со промените.  

Ова не може да се постигне без ангажирање на голем број на луѓе, а тие што веќе 
се вклучени во секторот ќе треба да се нафатат со програма за реедукација, 
реквалификација и промена на културата. Обемот на промените најдобро може да 
се сфати преку фактот што промената ќе ги помести општинските управувачи со 
отпад од положба каде што темелната грижа им е да овозможат правилно 
собирање на отпадот, а не негово диво фрлање, во положба каде материјалите се 
собираат на начин што, колку што е можно повеќе, да се преработат во намера да 
станат стока. Овде станува збор за драматично поместување на фокусот врз систем 
кој се заснова на максимизирање на квалитетот на материјалот, што пак како 
резултат овозможува да се максимизира вредноста и да се остварат придобивки за 
животната средина.  
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Меѓу консултираната јавност постоеше широка согласност дека како на национално 
така и на локално ниво постои итна потреба од надградба на капацитетите и обука. 
Јазот помеѓу сегашното ниво на вештини и способности и потребното ниво е 
значителен. Веќе се спроведуваат некои активности финансирани од донатори, но 
ништо од тоа не може да се смета за конкретна програма, а токму тоа е итно 
потребно. На националната работилница што се одржа како дел од проектот беше 
забележано дека голем број вработувања во јавниот сектор се вршат на политичка 
основа, при што кандидатите често не ги поседуваат потребните технички вештини 
за да си ја исполнат улогата. Беше нагласено дека апсолутната бројка на 
вработениот персонал само по себе не мора да биде проблем (дури во ЈКП може да 
има и прекуброен персонал), туку оспособеноста на персоналот да си ги изврши 
основните задачи и да ги испорача неопходните услуги. 

Кога станува збор за напуштање на дивите депонии, од суштинска важност е 
инспекциската функција да располага со соодветни ресурси. Одговорноста за 
вршење инспекција им припаѓа на повеќе тела, вклучително и на општинските 
инспектори. Твининг проектот што претходно го споменавме ги идентификуваше 
проблемите кои произлегуваат од ослонувањето врз општинските инспектори, а 
особено недостигот од експертиза и познавања кај соодветниот персонал, кој често 
пати работи на пола работно време на она што е (и допрва сѐ повеќе ќе станува) 
специјализирана материја.  

Во моментот во Поранешна Југословенска Република Македонија не постои некој 
очигледен форум за споделување на знаењата и искуствата. Потребата од 
надградбата на капацитетите укажува на тоа дека ќе биде корисно да се воспостави 
одредено редовно споделување на искуствата, како добрите така и лошите. 
Споделувањето на искуствата иста така има потенцијал да инспирира промена таму 
каде што може да се развијат и промовираат добрите практики. 

Значаен е и коментарот во однос на капацитетите на ЈКП да ја подобрат службата за 
собирање на отпадот. Коментарот, претпоставуваме, се однесува и на 
регионалните центри (а останува нејасно каде точно треба да лежи центарот на 
донесувањето одлуки за услугите за собирање на отпадот). Во целиот регион на 
Западен Балкан, се чини дека многу малку се размислува за низата опции што 
може да се земат предвид за собирање на отпадот, а земајќи го предвид нивото на 
развој на земјите. Употребата на програмите со „два контејнери“, што веднаш ја 
наметнува потребата од возила опремени со механизам за кревање на 
контејнерите, а кои вообичаено се опремени и со механизам за набивање на 
отпадот, нема да го даде она ниво на рециклирање коешто треба да се постигне 
согласно предлозите на Европската Комисија. Ниту пак се добро приспособени на 
контекстите во кои што се предлагаат. Овде постои итна потреба од пренос на 
знаења, по можност, пред да се кристализираат одлуките околу регионалните 
планови за управување со отпадот.  

Исто така, јасна е и потребата од експертиза во однос на набавките, со оглед на тоа 
дека за потребите на депониите ќе треба да се набавуваат како производи така и 
услуги. Набавувањето на услугите за управување со отпад воопшто не наликува на 
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набавките на другите видови добра, како, на пример, хартија, која општините може 
рутински да си ја набавуваат. Многу нешта може да тргнат наопаку во овој процес, 
што потенцијално може да има и катастрофални последици по испорачувањето на 
услугата. Донаторските агенции не се имуни на правење почетнички грешки кога 
станува збор за набавка на услугите за управување со отпад, што делумно го 
одразува внатрешниот притисок и стимулациите со кои тие, и нивниот персонал, се 
соочуваат за да овозможат средствата да се потрошат во одреден временски 
период. Со оглед на фактот што Поранешна Југословенска Република Македонија, 
како земја со низок степен на приходување, ќе се најде под притисок ефикасно да 
ги испорачува услугите (види Оддел 16.8 подолу), како и со оглед на фактот што 
донаторските средства најверојатно ќе станат достапни, значењето на обуката за 
набавките не смее да се потцени: ова ќе ѝ овозможи на земјата ефикасно да ги 
искористи средствата, и да го ограничи веројатното покачување на трошоците што 
ќе следи. Лошо набавените услуги може да доведат до понуди коишто се далеку 
над или далеку под она што се бара да се испорача како услуга, при што и обата 
случаи, во најлошо можно сценарио, може да резултираат во постројка или служба 
којашто ќе се покаже како залудно потрошени пари, а што ќе предизвика 
незадоволство кај жителите. 

Исто така вреди да се спомене дека и во извесен број земји членки на ЕУ, дури и 
каде што средствата се очигледно достапни, средствата често пати не се 
повлекуваат, делумно и поради недостигот од релевантната експертиза за 
набавките. Ова веројатно ќе стане нарочен проблем и за Поранешна Југословенска 
Република Македонија, каде што за сега постои многу мала вклученост на 
приватниот сектор во испорачувањето на услугите за управување со отпад.  

Конечно, ангажирањето на јавноста е важно и за жителите да ја сфатат потребата 
од промени дури плановите сѐ уште се во изработка. Јавноста треба да се 
консултира и за изборот на локацијата на постројките.  

16.5.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Што се однесува пак до обезбедувањето ресурси на инспекциската служба, не 
постојат алтернативи на зајакнувањето на капацитети на инспекторите. Нашето 
лично мислење – во согласност со претпочитаната опција на твининг проектот – е 
дека токму од овие причини не треба да постојат комунални инспектори што ќе се 
назначуваат на општинско ниво. Многу пологично звучи некој централен ресурс, кој 
регионално ќе се испорачува, да води сметка за инспекцијата. Твининг проектот 
даде препораки во однос на персоналот, кои ние ги поддржуваме. 

Повратните информации добиени од засегнатите страни посочуваат дека не се 
проблем апсолутните бројки на персоналот во јавниот сектор, туку тоа што 
персоналот којшто е на располагање не ги поседува потребните вештини. Ова може 
да се реши така што ќе се бара кандидатите да поседуваат сертификати за 
професионална квалификација. Овие сертификати ќе може да се добијат, на 
пример, преку специјализирани образовни установи или програми за стажирање.  
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За општините, се поставува прашањето „кој што ќе прави“ откако ќе се воведат 
РЦУО: дали регионите треба да ги преземат сите функции, при што улогата на 
општините ќе се ограничи на конкретни области? Регионализацијата може да 
доведе до одредени ефикасни заштеди во повеќе од една општина. Доколку 
општините ја задржат одговорноста за вршење надзор врз службите за управување 
со отпад, ние би сугерирале дека покрај оперативните улоги (и покрај 
задолженијата за инспекција и издавање дозволи), ќе се наметне и потребата од 
околу три квалификувани службеници во секоја општина, со следниве улоги (Слика 
16-1): 

Раководител на службата: 

 Усогласување со целите и приоритетите на секторот со корпоративните 
цели; 

 Стратешко насочување, планирање и управување со договорот;  

 Управување на односот со изведувачот со цел да се поведе сметка 
договорот да ги даде резултатите согласно целните вредности и да биде 
доследен на облигационите обврски и начела; 

 Задолжен за изработка и спроведување на стратегии за животната 
средина, со цел да се обезбеди сообразноста на организацијата со 
законските обврски; 

 Прегледување и одобрување на работните и финансиските извештаи;  

 Одговорен за регистар на договорни ризици; 

 Управување на односот со политичката власт; и 

 Водење на комерцијални и преговарачки активности со цел решавање на 
правните и договорните проблеми. 

Раководител на надзорот: 

 Вршење надзор врз испорачувањето на услугите за да се обезбеди нивна 
оперативна ефективност;  

 Координирање на ресурсите за следење на секојдневното испорачување 
на услугите за да се обезбеди исполнување на договорните обврски; и 

 Изработка, спроведување и одржување на прирачник за договорот. 

Раководител на податоци и учинок: 

 Изградба и одржување на системите за управување со податоци, 
вклучително и задолжението за поврзување на податоците, нивно 
анализирање и давање изводи согласно внатрешните и надворешните 
барања (на пр., локални показатели, национални целни вредности); 

 Управување на рамката за учинковитост и следење на напредокот 
наспроти показателите за учинок, и другите вградени договорни 
обврски; 

 Изработка на финансиски извештаи за да се поддржи ефикасното 
управување со договорните обврски и учинокот од услугата;  

 Водење сметка за правилно спроведување на прилогот за плаќања и 
учинок, што подразбира и управување и процесуирање на уплатите по 
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основ на фактурите и примена на одбитоци по основ на лоши стандарди 
на учинок.  

Би можело да се смета за добра пракса да се вклучи и Финансов раководител со 
улога на: 

 Изработка на буџети и водење сметка приходите и расходите да се во 
широк биланс; 

 Идентификување на финансиските барања потребни за поддршка на 
капиталните проекти;  

 Изработка на финансиски извештаи за да се поддржи ефикасното 
управување со договорните обврски и учинокот од услугата;  

 Водење сметка за правилно спроведување на прилогот за плаќања и 
учинок, што подразбира и управување и процесуирање на уплатите по 
основ на фактурите и примена на одбитоци по основ на лоши стандарди 
на учинок.  

Слика 16-1: Основен органиграм на раководството на службата за 
управување со отпадот на општинско ниво 

 

 

Овие трошоци се дел од трошоците што ќе треба да се надоместат за испорачаните 
услуги (види Оддел 16.8), бидејќи станува збор за основни и тековни трошоци. Таму 
каде што бројот на персоналот е прекумерен, постои простор за остварување на 
заштеда по пат на заштеда на ефикасноста и насочување на испораката на услугите.  

За централните министерства, персоналот (вклучително и инспекцијата – види 
погоре) и неговата квалификуваност остануваат клучни прашања, а проблемите што 
допрва треба да се разрешат во однос на спроведувањето и изградба на приод на 
соработка во справувањето со предизвикот на управување со отпадот, ќе 
претставуваат потешкотија на краток рок.  

За општините, следниве согледувања најверојатно ќе бидат од најголема важност: 

1) Разгледување на опциите за собирање на отпадот, како и поврзаните со тоа 
инфраструктурни потреби; 

2) Разбирање на импликациите од конкретните избори врз трошоците и 
надоместување на трошоците; 
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3) Спроведување на програми за спречувањето на создавањето на отпадот; 
4) Избор и планирање на локацијата;  
5) Изработка на планови за управување со отпад (главно врз основа на 

претходните точки); 
6) Разбирање на начините за комуницирање на промените во услугите / 

досегнување до жителите; 
7) Ангажирање на заедницата;  
8) Набавка на поврзаните услуги за собирање и третман на отпадот; и 
9) Разбирање на начелата на управување на договорот / учинокот и (одново) 

преговарање на договорот.  

Постојат најразлични начини на кои може да се помогне во оваа насока, 
вклучително и твининг проекти, поддржани од ЕУ, кои може да бидат погодни за 
персоналот на национално ниво, и други проекти за техничка помош, вклучително 
и ТАИЕКС. Сепак, според нашето искуство, малку е веројатно со нив да се обезбеди 
она ниво на тековна поддршка што е потребно за да се создаде ниво на 
трансформација потребно за, на пример, локалните власти во регионот. Од наша 
гледна точка, ќе биде особено полезно да се разгледаат различните видови 
програми коишто беа воведени во Обединетото Кралство во рамките на Акционата 
програма за отпад и ресурси ВРАП, или во Фландрија во рамките на Јавната 
агенција за отпад ОВАМ, во насока на обучување на персоналот во општините, и за 
пружање поддршка во нивните активности за проценка на опциите и вршење 
набавки. Некои донатори своите средства ги насочуваат во соработката на 
национално ниво. Од суштинска важност е одблизу да се соработува со општините 
за да им се помогне да спроведат напредни решенија, а не да очекуваат 
решенијата сами да се појават преку приоди засновани на управувањето одгоре 
надолу. Програмски приод кон обезбедување на поусогласена поддршка до 
општините, според нас, ќе ги даде најдобрите изгледи за остварување на она ниво 
на промена коешто е потребно за надлежностите на општините.  

16.5.4 Препораки 

Ги даваме следниве препораки: 

1) Бројот на инспектори треба да се зголеми во согласност со препораките од 
извештајот на твининг проектот.50  

2) Вработените во МЖСПП би имале корист од зајакната компетентност во 
врска со спроведувањето на клучните мерки, како и во однос на областа 
јавни набавки (на пр. во поглед на опасниот отпад, како и во врска со 
давањето поддршка на општините околу групирањето во пакети на разни 

                                                      

 

50 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) Твининг програма, 
Наслов на проектот: Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за 
транспонирање и спроведување на правото на ЕУ за животна средина, Датум на пристапување: 7 
мај, достапно на: www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2  

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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услуги и инфраструктура и нивна набавка). Треба да се изготви програма за 
обуки ориентирана кон овие области. 

3) Треба да се изготви програма за обука и поддршка за зајакнување на 
капацитетите на локално ниво, а којашто ќе се фокусира на проблемите со 
спроведувањето кои се наоѓаат помеѓу министерството и јавните комунални 
претпријатија (ЈКП). Ова може да се постигне и преку основање на нова 
Агенција за отпад. Задолжението за обука на персоналот од јавните 
комунални претпријатија може да ѝ се даде на Агенцијата, а не на 
Министерството за локална самоуправа.  

4) Клучниот персонал којшто управува / стопанисува со инфраструктурата за 
третман и отстранување на отпадот треба да располага со соодветни 
уверенија за професионална компетентност. Македонската асоцијација за 
цврст отпад треба да се поддржи да преземе одговорност за соодветното 
обучување. 

16.6 Податоци за отпадот 

16.6.1 Кои се проблемите? 

Прегледот на проблематиката поврзана со податоците ги нагласи проблемите 
наведени во Табела 16-6.  

Табела 16-6: Проблеми кои се однесуваат на податоци 

Бр. Проблем 

1 Несоодветно и непрецизно известување за податоци за отпадот.  

2 
Учинокот наспроти главните целни вредности не може прецизно да се оцени поради 
недостигот од податоци. 

 

16.6.2 Зошто ова претставува проблем? 

Јасни е дека отсуството на податоците го ограничува степенот во кој може да се 
направи прецизно планирање. И покрај сето ова, бидејќи голем број од 
инвестициите се од прилично долгорочна природа, постои потреба да се изработат 
веродостојни проекции за идните состојби со отпадот.  

Што се однесува до КЦО, Македонскиот информативен центар за животна средина 
ги собира извештаите од општините, макар што известувањето од општините не е 
соодветно, и покрај законската обврска што ја имаат. Понатаму, во услови кога 
приближно 25% од комуналниот отпад не се собира, и кога општинските депонии 
не се опремени со опрема за мерење, податоците и не се од особено висок 
квалитет. Дури повеќе бројките се разликуваат од податоците што ги дава 
Државниот завод за статистика врз основа на годишните истражувања.  

Ние сме загрижени во однос на:  
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1) Извештаите (на Државниот завод за статистика) за отпадот од индустрискиот 
сектор, каде што е пријавено огромно количество (1,6 милиони тони) отпад 
од производство, но речиси и воопшто да не е пријавен отпад од градење и 
рушење (иако во Националниот план е дадена проценка од половина 
милион тони – 50 пати повеќе од она што го пријавува Државниот завод за 
статистика – во 2008 година);  

2) Податоците за отпадот од пакување што во 2013 ги даде Македонскиот 
информативен центар за животна средина зборуваа за 43.000 тони ставени 
во промет, но, доколку количеството на создадениот комунален отпад е 
толку колку што пријавува Државниот завод за статистика, тогаш би било 
разумно да се претпостави дека бројката е поблиску до 200.000 тони, така 
што вкупната стапка на рециклирање е сразмерно помала одошто се 
известува. Тежината на пакувањата кои се наоѓаат на пазарот се чини дека се 
произлегува само од податоците пријавени од компаниите кои се вклучени 
во задружни програми; и  

3) Податоците за опасен отпад се засноваат на извештаите што ги поднесува 
индустријата. Поради разликите во бројките што се пријавуваат, сметаме 
дека квалитетот на податоци е низок, особено ако треба да послужи како 
основа за споредба со претходните години.  

Се чини дека не постојат податоци со кои би се овозможило да се измери учинокот 
наспроти клучните целни вредности. И покрај сето ова, јасно е дека се прават 
заложби за да се соберат податоци: она што се чини дека е потребно е механизам 
за пријавување на податоците и нивна проверка.  

Треба да се забележи дека некои податоци од важност за учинокот на 
управувањето со отпад не произлегуваат нужно од дејноста на собирање на 
отпадот, туку од други извори (на пр., отпадот од пакувањата често пати се 
проценува врз основа на она што било ставено во промет). Како резултат од тоа, 
најверојатно ќе биде потребно да им се пристапи и на други форми на податоци.  

16.6.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Употребата на колни ваги, или други механизми за мерење на количествата отпад, 
треба да стане предуслов за издавање на работни дозволи за сите постројки така 
што, начелно, сиот отпад што влегува или излегува од одобрената постројка ќе 
може правилно да се измери.  

Во поглед на изработка на погоден систем за прибирање на податоци, следниве се 
опциите што може да се искористат: 

1) Спроведување на анкетни истражувања за прибирање податоци од 
меродавните актери. Ова е приодот кој во моментот се користи за 
комуналниот отпад. Недостатокот на овој приод е што може да биде скап, а 
поради тоа, меродавните анкети се спроведуваат само периодично. Покрај 
тоа, со оглед на тоа што анкетите зависат од изнесените ставови на 
анкетираните, постои тенденција пријавените податоци за учинокот да 
бидат премногу оптимистични: можноста за проверка е ограничена. 
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Конечно, како што ни покажува искуството на Поранешна Југословенска 
Република Македонија, податоците се толку добри колку што е нивото на 
одговор; 

2) Спроведување на папиролошки систем заснован на испратници, со кој ќе се 
бара периодично доставување извештаи од страна на субјектите кои го 
собираат / третираат отпадот, при што своите извештаи треба да ги 
засноваат на стварни мерења. Начелно, вака ќе се овозможи прецизно 
известување, но проверката и понатаму претставува проблем, при што 
главниот „адут“ што може да се искористи е повремено вршење на 
ненајавена инспекција со цел да се проверат пријавените податоци. 
Проблемот со инспекцијата е што за нејзино спроведување се трошат време 
и други ресурси, поради што, инспекциите обично се вршат само кога некој 
нешто веќе ќе згреши; 

3) Спроведување на посеопфатен систем за надзор и прибирање на податоци 
заснован на електронско следење и пријавување на податоци, од 
создавачот до собирачот, па сѐ до последователните ракувачи со отпадот.  

Во секој од горните случаи, важно е да се поведе сметка податоците да се собираат 
според она што ќе биде потребно во иднина (постојните обрасци на извештаите се 
чини дека не се податливи за мерење на учинокот од рециклирање од „идна 
гледна точка“). За втората и третата опција ќе биде важно да се обезбеди обука за 
општините и создавачите / имателите / ракувачите со отпадот, за тоа како 
функционира системот и како да ги пријавуваат податоците на предвидениот 
начин.  

Со оглед на почетната фаза на изработка на постојните системи за прибирање на 
податоци, предноста е што уште сега може да почнат подготовките за 
спроведување на прилично напреден систем, уважувајќи го фактот дека некои не 
толку напредни системи можеби ќе треба да се заменат во релативно блиската 
иднина. Предноста на последниот од горе наведените приоди е што а) може да се 
провери дали соодветствува за иднината, и б) ќе ги поддржи активностите на 
инспекторите околу идентификување / детектирање на неправилности во 
собирањето и третманот на отпадот. Добро функционални системи за прибирање 
на податоци може да помогнат да се идентификуваат неправилности во 
постапувањето со отпадот, што пак може да доведе до идентификување на 
незаконски активности. Според тоа, би било логично да се изградат напредни 
системи со кои ќе се поткрепат регулаторните заложби за коишто погоре 
идентификувавме дека се неопходни.  

Исто така, треба да се му обрне внимание и фактот дека оние од кои се очекува да 
ги пријавуваат податоците може и да не го направат тоа, така што треба да се 
размисли како да се стимулира поднесувањето извештаи. На пример, што се 
однесува до општините, може да се размисли пристапот до финансиските средства 
и/или друг облик на поддршка да се врзе со правилно известување за податоците. 
За регистрираните носители на отпад, и за иматели на дозволи, известувањето 
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треба да биде услов за добивање на дозвола (а постапувањето спротивно на ова 
може да доведе до изрекување казна).  

Важно е да се забележи дека дури и кога квалитетот на податоците е полош од она 
што идеално би се очекувало, тоа не значи дека нема простор за подобрување на 
системот за управување со отпад без да се подобри и квалитетот (и квантитетот) на 
податоците. И покрај сето ова, кога се предвидуваат проекти за кои се потребни 
прецизни проценки на капацитетот на постројките кои имаат висок единичен 
капитален трошок, јасно е дека се зголемува и потенцијалот за правење грешки кои 
би довеле до значителни финансиски последици.  

Конечно, системите за прибирање на податоци најверојатно ќе имаат потреба и од 
одредени интерполации со оглед на сегашната состојба на покриеност со службите 
за собирање на отпадот (иако покриеноста се зголемува), како и улогата на 
неформалниот сектор. Останува нејасно како во моментот се извршуваат 
потребните интерполации. 

16.6.4 Препораки 

Го препорачуваме следново: 

1) Треба да се воспостави сеопфатна програма за собирање и следење на 
податоците заснована на електронско следење и доставување податоци од 
создавачот до собирачот на отпадот, а потоа и до сите оние кои понатаму ќе 
постапуваат со отпадот. Покрај тоа: (a) податоците ќе треба да се собираат 
според сегашните и идните барања/услови; и (б) општините и оперативците 
кои работат на проблематиката отпад да се обучат за користење на 
програмата и да доставуваат податоци на планираниот начин. 

2) Треба да се размисли со кои стимулации да се обезбеди доставувањето на 
извештаите: тоа може да се поврзе со дотурот на финансиските средства до 
општините, или пак со условување на дозволите (и сродни казни) за 
имателите на отпадот. 

3) Треба да се направат напори да се измери активноста на неформалниот 
сектор. Системот за собирање податоци треба да се погрижи оние кои 
постапуваат со отпадот да известуваат за количествата отпад кои доаѓаат 
преку оваа рута. Би требало, можеби, да се поразмисли за елиминирање на 
готовинските плаќања со цел да се подобри известувањето и следливоста во 
ова поле од управувањето со отпадот. 

4) Во очекување на еден повисок процент на покриеност со услугата собирање 
отпад во иднина, оние кои управуваат со податоците – кога ги прават 
проценките на вкупниот создаден отпад – треба да ја земат предвид 
сегашната нецелосна покриеност со оваа услуга. Ова треба да се направи со 
цел разбирање на импликациите од ваквата состојба за сегашниот пристап 
кон проблематиката управување со отпад. 
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16.7 Целни вредности и хиерархија во управувањето 
со отпадот 

16.7.1 Кои се проблемите? 

Постои поголем број на проблеми идентификувани во однос целните вредности и 
хиерархијата на отпадот, и тие се наведени во Табела 16-7. Нив ги разгледуваме не 
во смисла на специфични проблеми, туку во однос на недостигот од мерки 
осмислени за спроведување на хиерархијата, а со тоа и исполнување на постојните 
(и идните) целни вредности. Недостигот од целесообразни програми за 
спречувањето на создавањето на отпадот веќе беше идентификувано во Оддел 16.4 
Спроведувањето на начелото за одговорност на производителот, и сродните целни 
вредности, се посебно опфатени во Оддел 16.9.  

Табела 16-7: Проблеми кои се однесуваат на поставување на целните 
вредности и хиерархија на отпадот 

Бр. Проблем  

1 Спроведувањето на мерките кои се однесуваат на комуналниот отпад е премногу слабо. 

2 Не постои механизам со кој би се обезбедило исполнување на целните вредности. 

3 
Не се врши сегрегација на отпадот за потребите на рециклирање (на пр., пакувања, ОЕЕО, 
батерии). 

4 Не постои јасно донесен план за управување со шут од градење и рушење. 

 

16.7.2 Зошто ова претставува проблем? 

Во член 4 од Рамковната директива за отпадот се вели дека земјите мора да ја 
спроведат хиерархијата на отпадот, освен таму каде што важат посебни услови, и 
тоа како приоритетна мерка во сите политики и закони за управување со отпадот. 
Скоро и да не постојат докази дека хиерархијата на управување со отпад се 
применува во Поранешна Југословенска Република Македонија. Ова е особено е 
одразено кај комуналниот отпад, каде што беше извонредно бавен напредокот со 
придвижувањето на отпадот нагоре низ хиерархијата.  

Законот за отпадот предвидува сите физички и правни лица да го сегрегираат 
отпадот согласно Каталогот на отпадот. Па сепак, тешко е да се увиди како би 
можело да се изведе ова со  Не постојат казни со кои би се наметнало 
исполнувањето на целните вредности, иако со новиот Закон за општа управна 
постапка се предвидуваат казни за општините и за ЈКП. На овој начин состојбата 
можеби и би се подобрила, но, со оглед и на фактот дека изрекувањето на казните 
би било во надлежност на комуналните инспектори, кои во овој случај би се нашле 
во судир на интереси, ваквото гледиште може да се каже дека е премногу 
оптимистично.  

Главното поле на загриженост што го истакнаа засегнатите страни е фактот што ЈКП 
добиваат дозволи само за отстранување на отпадот и, технички гледано, на нив не 
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им е дозволено да ги рециклираат материјалите (согласно Законот за јавна 
чистота). Според сегашната структура за издавање дозволи, само приватните 
компании имаат еколошки дозволи /лиценци за преработување на 
рециклабилните материјали. Ова е сериозен проблем и од особена важност ќе 
биде да се разјасни ова прашање, зашто ЈКП мора да може посебно да ги собираат 
и управуваат рециклабилните материјали.  

Хиерархијата е осмислена со цел да се нагласат можностите за подобрување на 
управувањето со отпад (како и економските можности), и доколку системот за 
управување со отпад не се насочи кон усогласување со хиерархијата, тогаш истиот 
може да остане заглавен во пониските нивоа на учинок. Ова се има случено и во 
други региони и земји на ЕУ, особено таму каде што се на третманот на 
резидуалниот отпад му се даваше предност над рециклирањето (на пр., во Данска, 
а и поновите земји членки, како што се Чешка и Хрватска, ја следат истата насока). 
Како што беше посочено погоре, постои опасност ова да ѝ се случи и на Поранешна 
Југословенска Република Македонија.  

Во земјата многу малку се рециклира комуналниот отпад. Состојбата во однос на 
отстранувањето – коешто претставува евтина активност во сегашниот контекст - не 
помага за отпадот да се придвижи нагоре во хиерархијата. Не е јасно дали 
општините се изложени на трошоци за отстранување со оглед на фактот што тие 
имаат пристап до свои „одобрени“ општински депонии, коишто не стопанисуваат 
во согласност со стандардите на ЕУ. Очигледно е дека за актерите коишто не се 
вклучени во општинскиот систем, вклучително и создавачите на отпад од градење и 
рушење, секогаш постои опцијата на дивите депонии. Овој „безмалку никаков“ 
трошок за отстранување на отпадот може да се спореди со вообичаениот трошок за 
добро стопанисуваните депонии во земјите членки на ЕУ, кој се движи од €30 до 
€60 по тон (при што пониската бројка е резервирана за навистина големите 
депонии).  

Мерките наведени во Оддел 16.2, за решавање на проблемите со дивите депонии, 
ќе придонесат за зголемување на трошоците за отстранување (до нивото на 
надоместување на трошоците) и ќе одат во прилог на спроведување на 
хиерархијата. И навистина, оваа улога е навистина важна за депониите, колку што е 
и нивната улога во намалувањето на заканата по животната средина. Очигледно, ќе 
настанат импликации и врз трошоците за услугите што им се нудат на 
домаќинствата и комерцијалните клиенти.  

Што се однесува конкретно до отпадот од градење и рушење, не е извршено 
транспонирање на целните вредности на ЕУ во законот, ниту пак се донесени 
механизми за спроведување преку кои би се исполниле целите. Најголемиот дел 
од шутот од градење и рушење неселективно се фрла во дивите депонии, но и во 
долините, долж јавните патишта, во речните корита како и покрај контејнерите 
наменети за комуналниот отпад. 

Уште една, дополнителна причина за загриженост е што економските и еколошките 
придобивки – од развојот на рециклажната индустрија, или од развојот на 
претпријатија за реупотреба, или од подобрено спречување на создавањето на 
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отпадот – се чини дека не се дел од размислувањата околу подобрувањето на 
управувањето со отпад во Поранешна Југословенска Република Македонија. Овие 
придобивки може да се пропуштат доколку дојде до прекумерно инвестирање во 
постројки за третман на резидуален отпад. Потенцијалниот пораст за економијата 
може да помогне да се обезбеди поддршката за промените кои земјата треба да ги 
направи во претстојните години, доколку сака да се усогласи со правото на ЕУ кое 
се однесува на животната средина. 

16.7.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Важно е законодавците и регулаторите правилно да ја разберат хиерархијата, за да 
може и прецизно да го пренесат нејзиното значење. На пример, „не се фрла отпад“ 
не е исто што и спроведување на хиерархијата. Придобивките во вработувањето 
особено, но и придобивките од стакленичките гасови при придвижување на 
отпадот нагоре во хиерархијата може да помогнат да се добие поддршка за 
ваквиот приод.  

Тогаш, се поставува прашањето како да се овозможи создавачите на отпадот да ја 
земаат предвид хиерархијата на отпадот при нивните секојдневни дејности. Бројни 
се начините на кои тоа може да се постигне (имајте предвид дека овдека се 
концентрираме врз механизмите за спроведување на хиерархијата, а не на 
поширокиот дијапазон на политики разговарани во однос на другите проблеми 
забележани подолу): 

1) Регулаторни приоди – тие имаат за цел да се обезбеди директно 
регулирање во насока на контролирање на управувањето со отпадот. 
Секторот отпад е сектор кој во голема мера е предодреден од присуството 
(и спроведувањето) на регулаторната рамка. Јасна политичка / регулаторна 
структура којашто го отелотворува концептот на хиерархија на отпадот 
зазема централно место во правото на ЕУ коешто се однесува на отпадот. 
Можни се неколку регулаторни приоди: 

a. Во еден модел, од создавачите на отпадот, согласно закон, се бара да 
ја земаат предвид хиерархијата на отпадот кога донесуваат одлуки за 
управувањето со отпад. Ваквиот приод го следат во Обединетото 
Кралство. Но, во пракса, приодот тешко може да се спроведе. Во 
Обединетото Кралство, ваквиот приод се применува преку 
механизмот „Должни сме да се грижиме“, кој пак и самиот слабо се 
спроведува, а и не го разбираат многу во стопанството; 

b. Во еден друг модел, на создавачите на отпадот практично им се 
кажува што треба да направат така што ќе се донесат соодветни 
прописи. Па така, на пример, на создавачите на отпадот им се кажува 
дека мора да го сегрегираат отпадот од храна (и други материјали) кај 
самиот извор (како што е случај, меѓу другите, со Франција, Ирска, 
Шкотска, Северна Ирска, кога станува збор за отпадот). За овој модел, 
во моментот кога барањето ќе влезе во сила, треба веќе да постои и 
соодветната инфраструктура. Во неколку земји се домесуваат 
наредби со кои на домаќинствата, на стопанствата, на градежните 
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компании им се налага сортирање на цела низа на различни отпади 
со цел да помогнат во нивната реупотреба или рециклирање. Овој 
начин најдобро функционира таму каде казнените приоди се 
спроведуваат само како последен избор, откако ќе се остави време 
едукативните и стимулативните мерки да земат замав; 

c. Во еден друг модел, каде што се даваат услуги за управување со 
отпад, се поставува минималното ниво на услуги што треба да им се 
понудат на домаќинствата и клиентите. Овој начин е најприменлив 
таму каде што властите имаат контрола врз услугата што се 
испорачува, што значи, обично за комуналниот отпад. Овој приод 
може да се примени и преку издавање на дозволи за собирачи на 
отпадот. Целта е да им се обезбеди жителите / клиентите да имаат на 
располагање служба за рециклирање (а за давателите на оваа услуга 
да ја промовираат нејзината употреба). Ваквиот приод овозможи 
Фландрија, во Белгија, да се помести од 10% стапка на рециклирање 
на почетокот на 1990-тите до над 60% до крајот на деценијата; 

d. За индустрискиот отпадот, Директивата за индустриски емисии ги 
наведува најдобрите достапни техники за оние индустриски процеси 
што се опфатени со директивата. Начелно, третманот на отпадот 
може да се специфицира преку процесот на издавање дозволи за 
таквите индустриски постројки; и  

e. Во земја со ниво на приходи како во Поранешна Југословенска 
Република Македонија, прибегнување кон забранување на 
депониите – што е поврзано со бесконечно оданочување на 
депониите – треба да се преземе со крајна претпазливост (и откако ќе 
се разреши проблемот со дивите депонии). Сепак, можеби и постои 
логика во забранување на фрлањето материјали коишто се (или 
лесно може да бидат ) сегрегирани за рециклирање. Пример за тоа 
може да биде градинарскиот отпад. Но, вреди да се спомене дека 
дури и овде забраните може да имаат значително ограничување: 
доколку депонијата одбие некој товар со материјал којшто 
рециклирачите го одбиваат од добри причини (превисока 
контаминација), тогаш, каде ви отишол тој отпад? Исто така, како 
ракувачот може да дознае – кога ќе го донесат отпадот на локацијата 
– дека во материјалот што се истоварува не се содржи и „забранет 
отпад“?Забранувањето на депониите претставува релативно груб 
инструмент, и со оглед на тоа што една од целите на Поранешна 
Југословенска Република Македонија мора да биде да се ограничи 
неконтролираното отстранување и отстранување на слабо 
стопанисуваните локации, ова би ја ограничило применливоста на 
приодот на краток рок;  

2) Економски приоди – тие имаа за цел опциите за управување коишто се 
наоѓаат високо во хиерархијата да станат најевтини за усвојување. Ваквите 
приоди ги опфаќаат следниве мерки: 
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a. Системи за рефундирање на депозит: може да се осмислат во намера 
да се поддржи или реупотребата на амбалажата од пијалаци, или 
рециклирање на амбалажата од пијалаци којашто е за еднократна 
употреба. Овие системи се применуваат во Германија, Шведска, 
Финска, Норвешка, Естонија, Литванија, Данска, Хрватска, а во помал 
обем и во Белгија и Холандија. Германија ваков систем применува и 
за акумулатори. Програмите за рефундирање на депозити може да го 
намалат обемот на фрлањето ѓубре, а ова може да биде од особена 
важност за туристичкиот сектор во Поранешна Југословенска 
Република Македонија.  

b. Целни вредности поврзани со надоместоци за несообразност: таму 
каде што се поставуваат целни вредности на национално ниво, 
понатаму, бидејќи најблиската одговорност за испорачување на 
услугите се наоѓа на национално ниво, би било логично да се направи 
каскада на целните вредности долу до оние коишто се во крајна 
инстанца одговорни за постигнување на резултатите наспроти 
целните вредности (општините). Со цел да се стимулираат овие 
организации да ги исполнат целните вредности што им се зададени, 
плаќањето глоба за несообразност, како еден од начините за 
стимулирање, може да биде полезно за исполнување на целните 
вредности. 

c. Што се однесува до шут од градење и рушење, некои власти 
(претежно во Северна Америка и Азија) за потребите на големите 
градежни проекти го воведоа концептот на меници за сообразност: 
во овие случаи, изведувачот е должен да изработи план за 
управување со отпадот од градилиштето, и тоа за сиот отпад што ќе 
се создава на градилиштето, и овој план го доставува заедно со 
пријавата за добивање на градежната дозвола. Од планот за 
управување со отпадот на градилиштето може да се побара и да 
испорача некое минимално ниво на рециклирање (и, каде што е тоа 
соодветно, реупотреба на градежните материјали и сл.). Меницата во 
суштина се плаќа на почетокот на проектот, а се рефундира на крајот 
на проектот, зависно од тоа дали проектот ќе ги исполни зададените 
цели за управување со отпадот (меницата се рефундира во целост, 
нето износ намален за административни трошоци, во случај целите 
да се исполнат во целост, или пак се рефундира само делумно, во 
случај и целите да се исполнат делумно).  

d. Поранешна Југословенска Република Македонија има воведено такси 
за ископување на неколку минерални ресурси.51 За секој тон песок 

                                                      

 

51 Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини 
(Пречистен текст 65/2014, 157/2014 И 30/2015) 
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или чакал што ќе се ископа се наплаќа такса од 9 МКД (€0,15).52 
Целите на оданочувањето на агрегатите се различни, зависно од 
земјата каде што се воведува оданочувањето. Ваквата политика може 
да има четири главни ефекти врз агрегатите: 

i. Намалено количество агрегатен материјал што се ископува 
(намалена потрошувачка води кон помало отстранување на 
отпад); 

ii. Зголемено количеството на реупотребениот агрегат; 
iii. Зголемена употреба на замени за примарниот агрегат; и  
iv. Зголемено рециклирање на, и употреба на, секундарни 

агрегати.  
Таксата за агрегатите преставува фискална мерка којашто обично 
функционира така што ценовниот диференцијал се поместува за 
штета на ископаниот, а во полза на секундарниот агрегат, со што 
станува финансиски покорисно да се рециклира агрегатот и да се 
употребува секундарен агрегат. Рециклираниот агрегат главно 
потекнува од отпадот од индустријата на градење и рушење. Сите 
овие земји имаат воведено давачки за чист агрегат: Данска (DKK 5 / 
€0,67 на тон), Шведска (SEK 13 / €1,30 за тон), Обединето Кралство 
(£2,50 / €2,98 за тон), Белгија (Фландрија) и Италија (на регионално 
ниво).53 Даночната стапка што во моментот се применува во 
Македонија се чини дека е прилично ниска, а веројатно и премногу 
ниска за да предизвика значајни промени во насока на рециклирање 
на агрегатите. Доколку земјата сака да ја зголеми даночната стапка од 
9 МКД (€0,15) за тон на близу 60 МКД (околу €1 за тон), тогаш веќе и 
може да се поттикне поголемо рециклирање на отпадот од 
градежништвото.  

e. Употреба на такси за депонии и инцинератори. Ваквата такса денеска 
на широко се применува во земјите членки на ЕУ, со исклучок на 
Германија, Луксембург и Летонија, коишто не ја применуваат оваа 
такса на ниту едно ниво. Придобивката од оданочување на 
резидуалниот отпад се состои во тоа што отстранувањето станува 
поскапо, и го стимулираат придвижувањето на отпадот нагоре во 
хиерархијата. Но, со оглед на ниските приходи во земјата, како и 
потешкотиите кои веќе постојат во собирањето на надоместоците за 
покривање на трошоците за испорачаните услуги (види Оддел 16.8), 
таксата за отстранување на отпадот во депонии или негова 

                                                      

 

Конверзија на валутата беше извршена со помош на xe.com на 11 мај 2016, 
www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MKD&To=EUR  
53 Р. Блајшвиц и Б. Бан-Валковјак (2007) Пазари на агрегати и градежништво во Европа: кон 
секторски акционен план за одржливо управување со ресурсите, минералите и енергенсите, 
Извештај за суровините, 22:3, 159-176.  

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MKD&To=EUR
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инцинерација најверојатно ќе доведе до ескалирање на тарифите 
коишто би се сметале за непожелни на краток рок, така што оваа 
мерка, на краток рок, може да доведе до зголемено прибегнување 
кон дивите депонии. Од друга страна, постои логика во поместување 
на тарифите прогресивно кон она ниво кое најверојатно ќе 
преовладее откако земјата ќе ги елиминира депониите, освен 
санитарите. Други земји воведоа такси за несанитарните депонии 
(Чешка, Словачка и Франција). Доколку инспекциските служби 
соодветно се прошират и организираат, тогаш прогресивното 
зголемување на давачките за локациите коишто не ги исполнуваат 
стандардите на ЕУ ќе помогне да се поместат мерките за 
надоместување на трошоците кон поблиску до нивото на кое треба 
да бидат во идните години. Доколку давачките се покачат доволно 
високо со текот на времето, така што трошоците да пораснат над 
трошоците за санитарните депонии, тогаш и ова може да делува како 
стимулација за општините и регионите да изградат санитарни 
депонии. Остварените приходи може да се искористат за 
расчистување на локациите и/или за поддршка на инфраструктурата 
за рециклирање. 

f. Што се однесува, пак, до индустрискиот отпад, со оглед на силната 
пазарна ориентираност на индустријата и управувањето со нејзиниот 
отпад, постојат неколку подобри приоди одошто економските: па 
сепак, освен ако не се изнајдат јасни начини на кои индустрискиот 
отпад ќе може да се оданочува по различна стапка од другиот отпад 
(што подразбира, во суштина, индустрискиот отпад да не се донесува 
на депониите „помешан“ до другиот отпад), ваквиот приод може да 
се покаже и проблематичен. И покрај сето ова, доколку е 
проблематично отстранувањето на отпадот од страна на некои 
специфични индустрии и доколку таквиот отпад е со голема насипна 
густина (што обично е случај со мил, почва и шут), тоа може да се 
искористи и како критериум за оданочување (па така, на пример, 
отпадот над одредена специфична насипна густина ќе се оданочува, а 
доколку е под таа насипна густина, нема да се оданочува). Ваквиот 
приод заснован на густина се применува во Холандија, за да се 
одреди што е, а што не е погодно за отстранување во депонии. Но, 
ова значи дека инертните видови отпад со голема густина се погодни 
за отстранување, а тие не се најпроблематичните. 

g. Програмите „плати колку што ќе фрлиш“ се програми кои имаат за 
цел да го стимулираат рециклирањето, како и спречувањето на 
создавањето на отпадот, така што од домаќинствата бараат да платат 
делумно и врз основа на тоа што ќе одлучат да фрлат како 
резидуален отпад. Како и кај таксите за депониите, и овие мерки 
нашироко се применуваат во Европа, а најмногу во Германија, 
Белгија, Ирска, Холандија, Австрија и во делови од Италија (но и во 
делови на голем број други земји). Без оглед што имаат потенцијални 
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придобивки, сѐ дури инспекциските служби и прописи не се издигнат 
на задоволително ниво, системите за наплата според фрленото може 
да поттикнат зголемена употреба на дивите депонии. Ова се случува 
дури и во случаите кога дивите депонии не преовладуваат во 
ситуации каде што службите за собирање отпад не нудат соодветна 
можност за домаќинствата „да го избегнат отстранувањето“.Затоа, 
ваквите програми треба да се применат откако покриеноста со 
услугите за рециклирање ќе стане прилично широка (и далеку 
поширока од она што е денес, или од што е предвидено со 
стратешките и планирачки документи што до сега се спроведуваа). 
Покрај тоа, овдека е важно и прашањето на надоместување на 
трошоците: кога се спроведуваат програмите за наплата според 
фрленото, вообичаено е дел од севкупниот надоместок да се заснова 
на фиксен износ на надоместокот, а променливиот елемент да зафаќа 
30-50% од севкупниот трошок за услугата (Ирска е по малку чудна во 
овој поглед, зашто таму повисокиот процент отпаѓа на променливата 
стапка). Затоа, ваквиот приод вреди да се земе предвид само кога ќе 
се оствари широка покриеност со услугите за рециклирање, кога ќе 
профункционираат механизмите за надоместување на трошоците, и 
кога ќе се воспостават регулаторните и инспекциските служби.  

h. Оданочување на производите, како што е наметнување на такси за 
пластични кеси, или за шолји за еднократна употреба (во намера да 
се разреши и проблемот со фрлањето ѓубре), или пакувања, може да 
се примени како поддршка за спречувањето на создавањето на 
отпадот, и за остварување на приходи за дополнителни еколошки 
мерки. Ова вреди да се земе предвид, како поради нивниот ефект, 
така и поради потенцијалот што го имаат за остварување приходи за 
да се поддржи испорачувањето на услугите. Ваквите такси често пати 
се дел од парични текови за еколошки фондови. 

i. Прашањето на одговорноста на производителот, како што е 
предложено согласно постојните директиви, е опфатено подолу: 
Рамковната директива за отпадот, преку членот 8, ја поттикнува 
примената на начелото за одговорност на производителот и надвор 
од видовите отпад опфатени со специфичните директиви. Земјите 
членки применуваа вакви мерки на цела низа производи, а не само 
на оние опфатени со специфичните директиви, и не гледаме причина 
зошто и Поранешна Југословенска Република Македонија не би го 
направила истото. И покрај сето ова, приоритетот треба да биде да се 
обезбедат соодветни механизми за покривање на оние видови отпад 
што се опфатени со постојните директиви. 

j. Потенцијалот за искористување на зелени јавни набавки со цел 
намалување на создавањето на отпадот, или со цел подобрување на 
еколошкиот учинок на производите што се набавуваат, се чини дека 
не е систематски испитан. Постои простор за повеќе да се направи на 
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ова поле, со цел намалување на проблемот со управување со отпадот 
во земјата. 

3) Информирање и освестување – ова игра значајна улога во обликувањето на 
однесувањето на жителите и стопанствата во однос на потрошувачката и 
управување со отпадот. Ова ќе биде особено важно за Поранешна 
Југословенска Република Македонија кога ќе почне воведување на нови 
услуги на општинско ниво, и во контекст на заложбите за намалување на 
создавањето на отпадот. Во тој поглед, треба да се размисли за следново:  

a. Заеднички пораки ширум земјата за давањето услуги за 
рециклирање; и 

b. Подготовка на материјал за кампања на централно ниво, којшто 
општините и стопанствата ќе може да го користат во своите кампањи 
со цел да го поттикнат рециклирањето и да го намалат создавањето 
на отпадот.  

Беше забележано дека во рамките на МЖСПП постои одделение за 
соработка чијашто цел е да ја оствари врската помеѓу министерството и 
општините/регионите. Неговата улога е да им обезбеди обука на 
регионите/ЈКП и да ги разгледа начините на кои може да се искористат 
средствата од Програмата за инвестиции во животната средина. Според 
кажувањата, ова одделение во моментот не располага со доволен персонал, 
но засегнатите страни констатираа дека ова одделени или некое друго тело 
со иста/слична цел би можело да ја обезбеди уште како потребната техничка 
експертиза и поддршка. На пример, ова тело може да ги дава насоките за 
определување на износот на надоместоците, да го поддржи усвојувањето на 
минимумот стандарди за услугите за собирање на отпадот, да го зголеми 
знаењето на локално ниво, да ја развие експертизата за набавки, да издаде 
упатство за спроведување на правилниците, како и да помогне во 
изработката на материјалите за комуникација за ангажирање/информирање 
на граѓаните. Ова тело исто така може да ги постави приоритетите за 
финансирање, како и да ги канализира грантовските средства до 
активностите во погорните редови од хиерархијата на отпадот. Се верува 
дека доколку таквото одделение располага со доволен персонал од 
компетентни поединци, а делувајќи како извршно тело на власта, ќе може 
да ја понуди уште како потребната поддршка на локално ниво и да помогне 
да се споделат и научат најдобрите практики. Основањето на Агенција за 
отпадот е ставено како препорака под темата „Административен капацитет“ 
(Оддел 16.5). Во моментот, Министерството за локална самоуправа (МЛС) ја 
има водечката положба на ова поле, и иако располага со буџет за обука на 
комуналните претпријатија, трансформирањето на начинот на кој се 
управува отпадот не им е приоритет. Некоја нова извршна агенција би 
можела да ја преземе оваа улога од МЛС. 

Во пракса, со оглед на околностите во Поранешна Југословенска Република 
Македонија, најверојатно ќе треба да се примени некоја комбинација од сите овие 
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мерки (како што е и случај со голем број други земји, каде економските 
инструменти може да ја поддржат логиката на регулаторните мерки).  

16.7.4 Препораки 

Не постои „единствен“ начин на кој Поранешна Југословенска Република 
Македонија, па и која било друга земја, би можела да го разреши проблемот со 
реализирање на хиерархијата на отпадот. Но, веруваме дека мерките кои земјата 
треба да ги усвои треба да го одразат фактот што: 

1) Нивото на надоместување на трошоците во моментот е ниско, а и приходите 
се ниски: можноста (и волноста) на населението (и локалните политичари) 
да истрпат значителни покачувања на трошоците за услугата може да биде 
краткорочно ограничена, зависно од механизмот за надоместување на 
трошоците што ќе се избере (види Оддел 16.8); и  

2) Состојбата со регулаторната инфраструктура и продолжувањето со 
неправилното отстранување го прави системот краткорочно ранлив на 
спроведување на некои пазарно засновани инструменти, пред сѐ такси за 
депониите и програмите за наплата според фрленото. 

Врз основа на ова, погодниот приод би бил: 

3) За комуналниот отпад: 
a. Целните вредности поставени на национално ниво треба да се 

постават и на општинско ниво (или на ниво на регионални центри за 
управување со отпадот). Изрекувањето парични казни во случаите 
кога истите не се исполнети би одело во прилог на постигнување на 
зацртаните целни вредности. 

b. Да се ревидираат/појаснат сегашните структури за издавање дозволи 
коишто не им овозможуваат на ЈКП да управуваат со рециклабилни 
материјали, со што ќе се овозможи да ги собираат и ракуваат сите 
видови на рециклабилни материјали. 

c. Да се воспостават минимални стандарди за услугата собирање на 
комуналниот отпад, кои ќе треба да се постигнат во определен рок. 
Може да се земат предвид различни временски периоди за урбаните 
и руралните општини (уважувајќи го фактот дека покриеноста со 
услугите на собирање на отпадот е веќе поголема во урбаните 
средини одошто во руралните). Би можело да се воспостават 
различни минимум стандарди за различни видови на живеалишта, 
уважувајќи го фактот дека природата на инфраструктурата за 
собирање на отпадот би била поинаква за куќите со по едно 
семејство и за висококатниците. Стандардите за услугите треба да 
содржат и одредба за обезбедување на јавни рециклажни центри за 
отпадот од домаќинствата / контејнер-паркови. 

d. Да се воспостават минимални стандарди за услуги за комерцијалните 
објекти (и покрај распространетата оценка дека ова веќе се случува 
до одреден степен за амбалажата). Ова би било поврзано со барање 
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до комерцијалните произведувачи на отпад да вршат сортирање на 
отпадот откако ќе се воспостават такви услови. 

e. Да се развие мрежа на јавни рециклажни центри / контејнер- паркови 
со цел да се олесни рециклирањето и да се зголеми бројот на 
предмети кои може повторно да се употребат. Организациите кои 
сакаат да се занимаваат со повторна употреба на производи 
донесени на локации за рециклирање (јавни рециклажни центри / 
контејнер-паркови) треба да добијат соодветна помош и олеснувања. 

f. Да се изготват материјали за кампања на национално ниво заради 
информирање на јавноста и подигнување на јавната свест. Ова би 
требало да обезбеди подлога за квалитетен медиумско-маркетиншки 
настап на локално ниво. 

4) Да се воведе систем на плаќање и поврат на кауција за амбалажата за 
пијалаци. 

5) Да се воведе такса за комуналниот отпад кој се испраќа на несанитарни 
депонии. Таксата би се зголемувала во период од десет години за да го 
достигне нивото од €60 за тон, со што ќе се стимулира изградбата на 
санитарни депонии во наведениот период.  

6) Да се воведат такси на ќесињата и други предмети за еднократна употреба, 
а средствата собрани по овој основ да се користат за подобрување на 
управувањето со отпадот во земјата. 

7) Да се покачи сегашната такса за минерални ресурси од 9 МКД за тон на 60 
МКД за тон, и тоа фазно, за период од 5 години. 

8) За индустриските отпади, да се користи Директивата за индустриски емисии 
за намалување на создавањето опасен отпад, што е можност повеќе кај 
самиот извор. Според нас, не би било паметно да се воведат казнени мерки 
за опасниот отпад (чиешто количество и онака е непознато): приоритет 
треба да биде водењето сметка овој вид отпад да стигне со соодветните 
постројки за третман без да се потисне во дивите (поевтини) канали. Треба 
да се испита можноста за ползување на најдобрите достапни техники 
идентификувани со Директивата за индустриски емисии со цел спречување 
на создавањето на отпадот. 

9) За градежниот шут, да се покрене доброволна иницијатива во соработка со 
главните градежни фирми. Оваа иницијатива би можела да се надополни со 
употреба на рефундабилни меници за сообразност коишто ќе се врзуваат со 
плановите за управување со отпадот на градилиштето. 

10) Да се развие стручност за политиките на „зелени“ набавки преку кои би се 
намалило создавањето отпад поврзано со јавните набавки, а би се 
стимулирале давателите на услуги кои користат модели „производ-услуга“. 

На подолг рок, таксите за депонии и програмите за наплата според фрленото би 
требало да се користат за зајакнување на напредокот што се остварува преку 
мерките предложени погоре. Ова би требало да создаде залет во спречувањето на 
создавањето на отпадот, особено на ниво на индустријата. Покрај тоа, на подолг 
рок треба да се разгледа и примената на проширена одговорност на 
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производителот надвор од видовите отпад опфатени со постојните директиви (на 
пример, масовна пошта, или мебел).  

16.8 Надоместување на трошоците за комуналниот 
отпад 

16.8.1 Кои се проблемите? 

Проблемите кои се однесуваат на прашањето на надоместување на трошоците за 
комуналниот отпад се прикажани во Табела 16-8. 

Табела 16-8: Проблеми кои се однесуваат на прашањето на 
надоместување на трошоците за комуналниот отпад 

Бр. Проблем  

1 
Недостиг од финансиски средства за услугите за собирање на отпадот, што резултира со 
несоодветни услуги. 

2 
Да се спроведе методологијата за тарифирање во управувањето со отпад којашто беше 
изработена од страна Министерството за животна средина. Ниту една општина не ја 
применува оваа методологија.  

16.8.2 Зошто ова претставува проблем? 

Одредувањето на надоместоците за управување со отпадот е работа на општините 
и ЈКП. Повеќето ЈКП не се во можност да го утврдат вкупниот трошок за управување 
со отпадот, како и степенот на надоместување на трошоците за отпадот. Ова се 
должи на нивните книговодствени практики каде што се водат заеднички 
финансиски сметки за најразлични видови на услуги што ги даваат. На пример, 
домаќинствата неретко добиваат единствена сметка и за водоснабдување и за 
ѓубрарина. И покрај тоа, нивото на надоместување на трошоците за управување со 
отпадот начелно се смета дека е доста ниско. Постои документ којшто утврдува 
како треба да се пресметаат трошоците (Методологија за пресметување на цената 
за собирање, транспортирање и отстранување на отпад, Службен весник бр. 30/13), 
но преовладува чувството дека никој не ја користи. Некои надоместоците од 
Североисточниот регион се прикажани на Табелата 16-9. 

Не е јасна бројката колку изнесува надоместокот за собирање на отпадот, но не се 
очекува да биде многу висок.  

Во моментот, системот за финансирање на управувањето со комуналниот отпад не 
е финансиски одржлив: како што со разработување на услугата се очекува да се 
зголемат и трошоците, прашањето како да се обезбеди целосно надоместување на 
трошоците кога ќе се зголеми трошокот за испорачување на услугите е клучното 
прашање со кое ќе се соочи Поранешна Југословенска Република Македонија. 
Освен ако земјата не добие поголеми грантовски средства, ќе биде потребно да се 
зголеми приходувањето за да може да се финансираат услугите за управување со 
комуналниот отпад. Погоре констатиравме дека трошоците за отстранување на 
отпадот во депонии се премногу ниски за целосно да се финансираат трошоците за 



  151 

депониите, вклучително и последователната грижа, но дури и во овие износи, 
општините гледаат ако може да ги избегнат. Станува збор за ефективен маѓепсан 
круг каде што ниските стапки на надоместување на трошоците влијаат врз услугите 
од собирање па сѐ до отстранување.  

Од страна на засегнатите страни беше кажано дека ниското ниво на надоместување 
на трошоците се должи на недостиг од политичка волја и на фактот што голем број 
општини надоместуваат несразмерно поголеми износи од индустријата, којашто 
плаќа многу високи стапки врз основа на механизмот за наплата според површина 
(со што се надоместува за ниското ниво на надоместоците од собирањето отпад од 
домаќинствата). Потребно е да се поработи повеќе на освестување на 
градоначалниците за важноста од наплаќање на трошоците и ползување на 
правните мерки за присилување на домаќинствата да си ги платат потребните 
надоместоци.  

На националната работилница беа дадени најразлични примери за случаи кога 
износот на надоместокот за собирање на отпадот бил зголемуван на различни 
начини, а при тоа се подобрило надоместувањето на трошоците. Беше наведен 
случај на една општина каде што е донесена програма од страна на операторот, 
буџетот е договорен, и општината се согласила на операторот да му го исплати 
буџетираниот износ. Таму каде што не се наплаќаат надоместоците, ни 
контејнерите не се празнат. Беше кажано дека овој модел помогнал да се зголеми 
надоместувањето на трошоците. Еден учесник исто така се повика на случај на 
општината Призрен во Косово како добар пример за систем којшто бил воспоставен 
со цел да се зголеми стапката на надоместување на трошоците од домаќинствата и 
стопанствата така што врз неплаќачите се вршел притисок по пат на намалување на 
нивниот пристап до други јавни услуги. Една друга општина ја зголемила стапката 
на наплата на надоместоците така што сметката за јавна чистота ја комбинирала со 
вода, со што неплаќањето полесно можело да се санкционира.  

Исто така, беше забележано дека домаќинствата може да станат повеќе 
расположени да платат доколку видат докази дека добиваат поквалитетни услуги 
за собирање на отпадот. Со ова се наметна и прашањето за важноста на 
комуникацијата за квалитетот на услугата. Беше констатирано дека се планира 
ревидирање на начинот на наплаќање како дел од новиот Закон за управување со 
отпад. 

16.8.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Начелно, постојат повеќе проблеми што треба да се разрешат: 

1) Бидејќи составен дел на ова се и влезните надоместоци за депониите, 
најпрвин треба да се постави основицата за утврдување на тарифите на 
депониите во иднина, така што ракувачите да можат да ги земат превид сите 
елементи на полниот трошок за последователната грижа. Ова треба да го 
прават на пазар каде што теренот за игра ќе биде израмнет (како што ќе се 
отвораат санитарните депонии, така треба да се забранува фрлањето отпад 
на конкурентните локации); 
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2) Потребно е да се разјасни начинот преку кој ќе се оствари надоместување на 
трошоците, но, ќе треба да биде таков што општините кои сакаат да ја 
подобрат ефикасноста на својата улога да може да го направат тоа со 
минимален страв дека трошоците нема да им се надоместат; и  

3) Исто така важно е на политичарите да не им се дозволи мешање така што 
произволно ќе ги поставуваат тарифите коишто се под нивото на 
надоместување на трошоците.  

Можностите во однос на сметководствените практики се прилично ограничени: тие 
треба да се усогласат со здравите начела на јавните финансии. Начелата за 
надоместување на трошоците треба јасно да се утврдат со правилниците за 
финансиското работење на локалната самоуправа, а методот за нивна пресметка 
треба да се заснова на Методологија за пресметување на цената за собирање, 
транспортирање и отстранување на отпад, Службен весник бр. 30/13 (а доколку 
услугите му се доверени на подизведувач, тогаш, начелно, проблемот со 
надоместување на трошоците се сведува на водење сметка со набавката на 
услугата да се испорача вредност за пари). Конкретно за депониите, треба да се 
разработат прописи за приодот кој ракувачите треба да го применат за 
надоместување на нивните трошоци, вклучително и трошоците за 
последователната грижа, а со тоа и за одредување на тарифите.  
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Табела 16-9: Тарифите во општините од Североисточниот регион, 20131 

Општина Единица 

Индивидуален 
станбен објект  

Колективен 
станбен објект  

Домаќинства 
на село  

МКД € МКД € МКД € 

Кратово  МКД или € на м2 годишно  0.80  0.01  1.20  0.02  0.80  0.01 

Ранковце  МКД или € месечно  153  2.49  153  2.49  153  2.49 

Крива Паланка  МКД или € месечно  230  3.73  230  3.73  230  3.73 

Старо Нагоричане   - Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  

Липково  МКД или € месечно  150  2.44 Н/В  Н/В   150  2.44 

Куманово  

МКД или € на м2 годишно – 
станбено место 

 3.00  0.05  3.00  0.05 Н/В  Н/В  

МКД или € на м2 годишно – 
дворно место 

 0.30  0.00 Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  

МКД или € месечно Н/В  Н/В  Н/В  Н/В   182  2.96 

Општина 

 
Единица 

Големи субјекти Мали субјекти 
Училишта / 
градинки 

МКД € МКД € МКД € 

Кратово  

МКД или € на м2 – корисна 
површина  

 2.00  0.03 Н/В  Н/В   2.00  0.03 

МКД или € на м2 годишно – 
дворно место 

 1.00  0.02 Н/В  Н/В   1.00  0.02 

Ранковце  

МКД или € на м2 – за површини 
поголеми од 1.000 м2 

 1.18  0.02 Н/В  Н/В   1.18  0.02 

МКД на м2 – за површини помали 
од 1.000 м2 

Н/В     14.2  0.23  14.2  0.23 

Крива Паланка  МКД или € на м2 годишно  1.00  0.02  16-18  
0.26 - 

0.29 
 1.00  0.02 

Старо Нагоричане   - Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  Н/В  

Липково  МКД или € месечно Н/В  Н/В   300  4.87  500  8.12 

Куманово  

МКД или € на м2 годишно – за 
корисна површина 

 1.90  0.03 Н/В  Н/В   10  0.16 

МКД или € на м2 – дворно место  0.50  0.01  0.50  0.01  0.50  0.01 

Забелешка: 

1. Конверзијата на македонскиот денар во евро во овој документ се вршеше според курсната листа на 
датум 11.05.2016 година (1 МКД = € 0.0162366), при што конверзијата на валутите се вршеше преку xe.com. 

Извор: Енвироплан (2014) Конечен извештај за стратешка оценка за животна средина за 
регионалниот план за управување со отпад во Североисточниот регион, 22.07.2014, Извештај 
финансиран од ИПА, www.northeastregion.gov.mk/ProjectsFiles/Final-SEA-RWMP-
NER_EN_22.07.2014.pdf 

Постојат цела низа на опциите во однос на начините на кои може да се постигне 
надоместување на трошоците. Постојниот приод се состои во тоа што ЈКП ги 
наплаќаат надоместоците од оние што ги опслужуваат. Но, се чини дека не се 

http://www.northeastregion.gov.mk/ProjectsFiles/Final-SEA-RWMP-NER_EN_22.07.2014.pdf
http://www.northeastregion.gov.mk/ProjectsFiles/Final-SEA-RWMP-NER_EN_22.07.2014.pdf


  154 

премногу успешни во тоа. Ова и не треба сосема да нѐ изненади: доколку некој 
субјект е должен да испорача одредена услуга (на пр., на жителите), и доколку му 
се довери и задачата самиот да си ги наплаќа надоместоците за таа услуга, која 
секако мора да ја испорача, нему му останува малку простор за преговарање со 
жителите кои ги опслужува. Ова е особено точно ако се земе предвид дека услугите 
претежно се испорачуваат преку контејнери поставени на улица, до кои пристапот 
не е ограничен (не постои начин да им се ограничи пристапот на неплаќачите).  

Следниве се достапните опции: 

1) Трошоците да се наплаќаат од домаќинствата заедно со сите други услуги 
коишто се сметаат за основни, а кои може да се „исклучат“ доколку 
домаќинствата не платат; 

2) Трошоците да им се наплаќаат на домаќинствата, како и во многу други 
земји членки, преку локално оданочување (надоместокот да не се собира 
„одвоено “), на пример, преку данокот на имот; 

3) Трошоците да се наплаќаат преку комбинација од локално оданочување, а 
надоместоците да се наплаќаат директно од страна на општината. Во овој 
модел, таксите ефективно го надополнуваат приходот од надоместоците, 
приод кој може да се покаже корисен кога зголемувањето на надоместокот 
полесно ќе се прикрие во општата такса;  

4) Трошоците се наплаќаат, како во некои земјите членки, преку комбинација 
од локално оданочување и централно оданочување (надоместоците не се 
собираат „одвоено“); и 

5) Ако прифатиме дека унапредувањето на управувањето со отпад е барање за 
државата да влезе во Европската Унија, тогаш одреден дел од приходите би 
можел да се обезбеди преку оданочување на централно ниво. Недостигот на 
овој приод е тоа што за преминот кон моделот за наплата според фрленото 
во иднина (види подолу) ќе биде потребно да се вратиме назад на 
локалните извори на финансирање. 

Предноста од поголемата зависност од оданочување за потребите на 
надоместување на трошоците е тоа што веќе постои инфраструктурата за собирање 
на таксите, и е далеку посеопфатна од она што ЈКП може да го соберат. Навистина, 
во сите освен во првиот од погорните случаи, се препорачува ЈКП да не ја вршат 
наплатата на приходите. Треба да се забележи дека постојните надоместоци се 
одредуваат според променлива стапка, зависно од видот на имотот и површината 
на објектот: во суштина, станува збор за надоместоци поврзани со имот. 

Сите горе наведени опции може да се каже дека се возможни. Во пракса, 
најлогично би било – пред да се спроведе каква било програма за наплата според 
фрленото – локалните власти да ги надоместат трошоците преку покачување на 
постојните локални такси (или, за стопанствата, преку лиценци кои се однесуваат на 
деловните дејности), а по можност и со придонес од дотации од централната власт. 
На овој начин ќе се зголеми вербата во тоа дека трошоците сепак ќе се надоместат. 

Имајте во предвид дека на краток рок изречно би ве советувале да не ги 
применувате системите од типот „плати колку што ќе фрлиш“:да се постават 
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финансиите на здрава нога, како основа за подобрување на испорачувањето на 
услугите, треба да биде поприоритетно одошто стимулирање на домаќинствата и 
стопанствата преку наплаќање на надоместок. Покрај тоа, нашето (значително) 
искуство од испитување на таквите системи ни говори дека овие системи 
најверојатно ќе доведат до отстранување во депонии доколку не се воведат 
соодветни постројки за рециклирање (а тие ниту сега постојат ниту набргу ќе се 
воведат дури прашањето на финансирањето не се разреши на прав начин). 
Конечно, ваквото искуство најверојатно ќе биде особено изразено во Поранешна 
Југословенска Република Македонија поради ниското ниво приходи, така што 
наплатата на трошоците ќе стане уште попроблематична област доколку се воведе 
еден таков систем. Ние би предложиле овој систем да се земе предвид како опција 
за среден до долг рок. 

Што се однесува пак до заложбите зголемувањето на трошоците да се задржи на 
минимум, би било логично Поранешна Југословенска Република Македонија да го 
спроведе начелото на одговорност на производителот на начин што трошоците за 
рециклирањето и за испорачаните услуги во целост да ги покрие производителот, 
како што впрочем и е посочено со предложеното ревидирање на Рамковната 
директива за отпадот. Во суштина, на овој начин ќе се помогне покачувањето на 
нето трошоците да се сведе на минимум, бидејќи дел од очекуваното покачување 
на трошоците ќе го финансираат производителите.  

16.8.4 Препораки 

Ги даваме следниве препораки: 

1) Механизмите за наплата на надоместоците за покривање на трошоците за 
услугата управување со отпад не треба да ја содржат опцијата јавните 
комунални претпријатија да вршат наплата на сметките. 

2) Пред да ги воведе програмите за наплата според фрленото, локалната власт 
треба да ги надоместува трошоците преку комбинација од:  

a. a) локално наплаќање / оданочување; и  
b. б) дотации од централната власт.  

Ова најверојатно ќе ја зголеми вербата дека трошоците ќе се надоместат, 
наместо да се потпираме на наплаќање на надоместоците од домаќинствата 
и стопанствата. 

3) Спроведувањето во пракса на начелото „одговорност на производителот“ 
треба да обезбеди производителите да ги финансираат услугите што ги 
обезбедуваат општините, коишто услуги одат во прилог на извршување на 
обврските на производителите. Ова, секако, подразбира дека ЈКП се волни 
да испорачаат такви услуги, а ова сѐ уште не е јасно (само во Скопје се чини 
дека постои нешто такво, преку одвоено собирање на пакувањата од 
домаќинствата). 

4) Откако ќе се воспостават услуги на рециклирање со соодветен квалитет, а 
надоместувањето на трошоците застане на здрави нозе, треба да се 
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размисли за воведување систем „плати колку што фрлаш“ како начин за 
стимулирање на поголем учинок на услугите што се обезбедуваат. 

16.9 Одговорност на производителот 

16.9.1 Кои се проблемите? 

Проблемите поврзани со прашањето на одговорност на производителот се дадени 
во Табелата 16-10. 

Табела 16-10: Проблеми кои се однесуваат на одговорноста на 
производителот 

Бр. Проблем  

1 Многу слаба изворна сегрегација на отпадоци од пакувања / рециклабилни материјали.  

2 Ограничено собирање на ОЕЕО од домаќинствата. 

3 
Непостоење на формални механизми за собирање и третман (т.е. одзагдување и 
рециклирање) за искористени возила.  

16.9.2 Зошто ова претставува проблем? 

Во споредба со повеќето земји од Западен Балкан, се чини дека Поранешна 
Југословенска Република Македонија е поуспешна во поставување на основите за 
програмите за одговорност на производителот, иако и тука преостанува уште многу 
за работа. На основно ниво, со цел да се постигнат целите на правото на ЕУ во 
однос на отпадот, целните вредности за рециклирање и надоместување на 
трошоците мора да се утврдат со закон, како и да се спроведат мерки со кои ќе се 
овозможи нивното остварување. Во моментот постојат соодветни целни вредности 
за пакувања и батерии, а делумно постојат и за ОЕЕО и ИВ.  

16.9.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Неодамна предложените измени во Рамковната директива за отпадот, во 
Директивата за пакувања и отпад од пакувања и во Директивата за отпад од 
електронска и електрична опрема ги нагласија некои од клучните начела кои се 
очекува да се пресликаат и во спроведувањето на начелото за одговорност на 
производителот. Тие се наведени во предложениот член 8a од Рамковната 
директива за отпадот: 

1) Земјите членки ќе се погрижат проширените програми за одговорност на 
производителот, воведени во согласност со член 8, став 1: 

 јасно да ги дефинираат улогите и одговорностите на 
производителите на производи кои добрата ги ставаат во 
промет на пазарот на унијата, организациите кои ја 
спроведуваат проширената одговорност на производителот во 
нивно име, приватните или јавните ракувачи со отпад, 
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локалните власти и, каде што одговара, признаените ракувачи 
со подготовка за реупотреба;  

 да дефинираат мерливи целни вредности за управување со 
отпад, во согласност со хиерархијата на отпадот, со цел да се 
постигнат барем квантитативните целни вредности коишто 
се меродавни за програмата, како што е утврдено со оваа 
Директива, Директивата 94/62/ЕЗ, Директивата 2000/53/ЕЗ, 
Директивата 2006/66/ЕЗ и Директивата 2012/19/ЕУ.  

 да воспостават систем на известување преку кој ќе се собираат 
податоци за производите ставени во промет на пазарот на 
унијата од страна на производителите кои подлежат на 
проширената одговорност на производителот. Штом овие 
производи ќе станат отпад, системот на известување ќе 
овозможи да се собираат податоци за собирањето и 
третманот на тој отпад, при тоа специфицирајќи ги, каде што 
е соодветно, тековите на отпадните материјали;  

 Да обезбеди еднаков третман и недискриминација помеѓу 
производителите на производи како и во однос на малите и 
средни претпријатија. 

2) Земјите членки ќе ги преземат потребните мерки за да се погрижат 
имателите на отпадот кои подлежат на програмите за проширена 
одговорност на производителот воведени во согласност со член 8, став 
1, да бидат информирани за расположливите системи за собирање на 
отпадот и спречување на фрлањето ѓубре. Земјите членки исто така 
ќе преземат мерки за воведување на стимулации за имателите на 
отпад за нивно приклучување кон воспоставените системи за одвоено 
собирање, а особено преку економски стимулации или прописи, кога е 
тоа соодветно.  

3) Земјите членки ќе ги преземат потребните мерки за да се погрижат 
секоја организација основана заради спроведување на обврските од 
проширената одговорност на производителот во име на 
производителот на производи:  

a. да има јасно дефинирана географска, производна и материјална 
покриеност; 

b. да располага со потребните оперативни и финансиски средства 
за исполнување на своите обврски од проширената одговорност 
на производителот; 

c. да воведе соодветен механизам на самоконтрола, кој ќе биде 
поддржан и од редовни независни ревизии, а со цел проверка на:  

 финансиското управување на организацијата, 
вклучително и сообразност со барања утврдени со 
став 4(а) и (б);  
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 квалитетот на податоците соберени и пријавени во 
согласност со став 1, алинеја 3, како и барања од 
Регулативата (ЕЗ) бр. 1013/2006. 

d. да ги стави на располагање на јавноста информациите за: 

 својата сопственост и членство; 

 финансиските придонеси што ги плаќаат 
производителите; 

 процедурата за избор на ракувачите со управувањето 
со отпад.  

4) Земјите членки ќе ги преземат потребните мерки за да се погрижат 
финансиските придонеси што ги плаќа производителот со цел 
исполнување на обврските од својата проширена одговорност на 
производителот: 

a. да го покриваат севкупниот трошок за управување со отпадот 
за производите што ги става во промет на пазарот на Унијата, 
вклучително и сето од следново:  

 трошоци за работите околу одвоено собирање, 
сортирање и третман потребни за исполнување на 
целните вредности за управување со отпад наведени 
во став 1, алинеја 2, земајќи ги во предвид приходите од 
реупотреба или продажбата на секундарната суровина 
од нивните производи; 

 трошоци за обезбедување на соодветни информации за 
имателите на отпад во согласност со став 2;  

 трошоци за собирање и пријавување на податоци во 
согласност со став 1, алинеја 3.  

b. да се модулираат врз основа на стварниот трошок на крајот од 
корисниот век на поединечните производи или групи на слични 
производи, а особено земајќи ја во предвид нивната способност 
да се реупотребат или рециклираат;  

c. да се засноваат на оптимизираниот трошок на услугите што 
се даваат во случаи кога јавните ракувачи со управувањето со 
отпад се одговорни за спроведување на оперативните задачи во 
име на програмата за проширена одговорност на 
производителот.  

5) Земјите членки ќе воспостават соодветна рамка за следење и 
извршување во намера да се погрижат производителите на производи 
да ги спроведуваат своите обврски од проширената одговорност на 
производителот, финансиските средства правилно да се 
употребуваат, и сите актери вклучени во спроведувањето на 
програмата да пријавуваат поверливи податоци.  
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6) Кога, на територијата на земја членка, повеќе организации ги 
спроведуваат обврските од проширената одговорност на 
производителот во име на производителите, земјата членка ќе основа 
независен орган на власта кој ќе врши надзор врз спроведувањето на 
обврските од проширената одговорност на производителот. 

7) Земјите членки ќе основаат платформа за да се овозможи редовен 
дијалог помеѓу засегнатите страни вклучени во спроведувањето на 
проширената одговорност на производителот, вклучително и 
приватни или јавни ракувачи со отпад, локалните властите и, каде 
што е соодветно, признаените ракувачи со подготовката за 
реупотреба. 

8) Земјите членки ќе преземат мерки за да се погрижат програмите за 
проширена одговорност на производителот коишто биле воведени 
пред [да се вметне датум осумнаесет месеци после влегувањето во 
сила на оваа Директива] да станат сообразни со одредбите од овој 
член во рок од дваесет и четири месеци од тој датум.  

Освен ако не постојат сериозни причини да се постапи поинаку, предлагаме 
изработката на програмата за одговорност на производителот да се усогласи со 
овие начела. Тоа подразбира, во суштина, спроведување на обврските на 
производителите, што се чини дека претставува проблем во сегашниот контекст. 

Покрај тоа, а и потсетувајќи се на препораките во однос на надоместување на 
трошоците, предлагаме, доколку тоа има логика за општините/ЈКП или нивните 
изведувачи да ги испорачуваат клучните услуги коишто ќе им овозможат на 
производителите да ги исполнат своите обврски, на општините во целост да им се 
надоместува „оптимизираниот трошок“ за услугите што ќе се испорачаат.  

Што се однесува до пакувањата, кога постои јасна врска со услугите што се даваат 
од страна на или во име на општините, тогаш претпочитаниот механизам на 
соработка помеѓу задружните програми и општините заслужува внимание. Во 
различни земји членки на ЕУ, задружните програми (кои обично се нарекуваат 
„организации за одговорност на производителот“, или ООП) или инсталираат своја 
сопствена инфраструктура, или ѝ плаќаат (делумно или целосно) на 
општината/нејзиниот изведувач за трошокот на услугата што ја испорачуваат. Со 
таквиот приод, задружните програми тежнеат да развијат програми за собирање на 
отпадот од пакувањата или по пат на „донесување“ или по пат на „оставање во 
контејнер на патот“.Германија е исклучок со својата програма за собирање од врата 
до врата на лесните пакувања, којашто функционира во рамките на самата ООП.  

Овој приод е погоден за остварување на „брза добивка“ во смисла на рециклирање 
на пакувањата, но страда од фактот што на општините им станува сѐ потешко да 
осмислат услуги за собирање коишто би функционирале како интегрирана целина. 
Доколку собирањето на пакувањата се осмислува и стопанисува од страна на еден 
ист субјект, а собирањето на сѐ друго ѝ се препушта на општината,–тогаш станува 
тешко – иако не и невозможно – да се осмислат најдобрите услуги за жителите. На 
пример, доколку општините треба да постигнат нови целни вредности за 
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рециклирање согласно предложената Рамковната директива за отпадот (65% 
рециклирање до 2035 за земјите со исклучоци), тие ќе треба да ги собираат сите 
материјали по високи стапки, вклучително и био-отпадот, пакувањата, и други 
рециклабилни материјали коишто не се пакување. Тоа ќе значи дека службите за 
собирање ќе мора да работат како интегрирана целина за да го испорачаат таквиот 
учинок, а не како два посебни дела.  

Кога ООП нудат посебни услуги, тогаш средствата за подобрување на собирањето 
обично доаѓаат преку обемни инвестиции во услугите од типот на лично 
донесување. Ова може да значи дека ќе постои колебање да се промени приодот – 
на пример, кон системот за собирање од врата до врата – делумно и поради 
неповратните трошоци за инвестирање во програмите за донесување. Ова е 
особено точно кога се прават поскапи инвестиции во системите за донесување, 
како што се системите со подземни контејнери.  

Постојат веќе неколку задружни програми. Но, според нашите сознанија само 
Пакомак обезбедува контејнери во општините. Доколку овие околности и понатаму 
преовладуваат, тогаш неколку опции остануваат отворени: 

1) Задружните програми ги поставуваат контејнерите, со претпоставка дека ќе 
расне конкуренцијата за соработка со општините како што ќе се покачуваат 
целните вредности. На краток рок, ова ќе придонесе за рециклирање во 
земјата, но, како што споменавме погоре, на среден до долг рок, тоа може 
да делува и како препрека за унапредување на услугите.  

2) Властите самите ќе ги развијат услугите, а тоа им се надоместува така што 
производителите ќе им плаќаат. Целта ќе биде да се намалат трошоците за 
испорачување на квалитетни системи за рециклирање во општините и 
регионите така што ќе се натераат производителите да платат за трошоците 
поврзани со рециклирање на пакувањата. Некои земји, како Белгија и 
Франција, имаат воспоставено механизми за правење такви пресметки. Ова 
најдобро ќе функционира доколку постои една задружна програма која што 
ќе го покрива општинскиот отпад од пакувања; и 

3) Властите самите да ја развијат услугата, а да им се надоместува од 
средствата што им се наплаќаат директно на производителите врз основа на 
пакувањата што ги ставаат во промет. Начелно, ова преставува модел на 
фонд за животна средина. Во пракса, целта би била да се поддржат 
општините на ист начин како и со претходната опција. 

Сите овие опции начелно се возможни. Првата опција подразбира најмало 
нарушување. Од друга страна, втората опција, врз основа на емпириски 
согледувања, има најголеми шанси за унапредување. Од друга страна, општините 
треба да бидат опремени за да испорачуваат подобрени услуги, а во моментот не е 
јасно дали сите се.  
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16.9.4 Препораки  

Ги даваме следниве препораки: 

1) Министерството за животна средина и просторно планирање треба да се 
погрижи за тоа сите релевантни целни вредности во законодавството со кое 
ќе се спроведе начелото за одговорност на производителот да бидат 
усогласени со релевантните директиви. 

2) Државата треба да се погрижи за тоа механизмите за одговорност на 
производителот да бидат поткрепени со инспекциски надзор и соодветно 
спроведување на законите со цел да се гарантира дека сите оние кои се 
должни да исполнат конкретни цели ќе бидат санкционирани секогаш кога 
тоа нема да го направат. 

3) Мерките за спроведување треба да ги почитуваат начелата утврдени во 
предложениот член 8a од Рамковната директива за отпад (види погоре). 

4) Што се однесува до отпадот од пакување (а во помал обем ова важи и за 
електричниот и електронскиот отпад), таму каде постои јасна врска со 
услугите што се обезбедуваат од страна на или во име на општините, треба 
да се испита претпочитаниот механизам кој ќе обезбеди општините да не ги 
сносат трошоците што произлегуваат од обврската на производителите. 
Колку порано ќе се случи ова – толку подобро, сè со цел да се избегнат 
инвестиции кои подоцна би се покажале како непотребни. 

16.10 Управување со опасен отпад  

16.10.1 Кои се проблемите? 

Клучните проблеми идентификувани во однос на опасниот отпадот се прикажани 
во Табелата 16-11. 

Табела 16-11: Проблеми кои се однесуваат на управувањето со опасен 
отпад 

Бр.  Проблем  

1 
Не постојат доволно постројки за складирање на опасниот отпад пред да се извезе за 
соодветен третман.  

2 
Опасниот отпад и медицинскиот отпад премногу често се отстрануваат со другите (неопасни) 
видови отпад. 

16.10.2 Зошто ова претставува проблем? 

Недостигот од систематско евидентирање на количествата опасен отпад и како 
истиот се управува го отежнува секое прогнозирање во однос на опасниот отпад, и 
покрај тоа што е очигледна потребата од подобрено собирање на податоци.  

Поранешна Југословенска Република Македонија располага со одредена 
инфраструктура за привремено складирање на опасниот отпад. Исто така, постои и 
една постројка каде што се спалува опасниот медицински отпад. Оваа постројка, 
која се наоѓа на депонијата Дрисла, се планира да се замени со инцинератор со 
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капацитет да го третира и медицински отпад и опасниот отпадот од индустријата. 
Сепак, се уважува фактот дека земјата има голем недостиг од капацитети како за 
складирање така и за третирање на кој било од вие текови, и опасниот и 
медицинскиот отпад – така што дури и да се собираат одвоено – тие често се 
мешаат со неопасен отпад и се отстрануваат во депонии каде што инаку не би 
требало да се прифаќаат.  

Со оглед на фактот дека сите земји во регионот го забранија увозот на опасниот 
отпад, движењето на опасниот отпад стана скап и административно комплициран 
процес. 

16.10.3 Алтернативни начини за решавање на проблемите 

Иако е идентификувана цела низа на жаришта и иако изворите на клиничкиот 
отпад се добро познати, многу малку податоци се познати за опасниот отпад од 
индустријата, а и она што е на располагање не се смета за поверлива информација. 
Првиот чекор треба да биде да се добијат информации за количеството на опасниот 
отпад кој во моментот се создава во Поранешна Југословенска Република 
Македонија. Ова е јасно поврзано со проблемот на собирање податоци (види 
погоре), но оваа фокусирана активност може да започне со тоа што оние кои се 
обврзани да го пријавуваат создавањето на отпадот, а кои најверојатно создаваат и 
опасен отпад, да се присилат да ги достават податоците. Очекуваните последици од 
идните планови исто така треба да се земат предвид. Најверојатно ќе постои 
проблем и со управувањето на опасниот отпад од ОЕЕО. Иако не постојат 
конкретни планови за изградба на постројка за инцинерација, според нашите 
сознанија, веќе се размислува на оваа тема. Инцинераторите и самите создаваат 
опасен отпад во форма на контролирани резидуи што го загадуваат воздухот 
(пепел), така што во моментот кога инцинераторот ќе профункционира, ќе биде 
потребно да се изнајде и начин за третман/отстранување на овие резидуи. 

Врз основа на овој преглед и испитување на околностите, потребно е да се 
идентификуваат потребите од постројки за складирање и/или истите да се 
обезбедат на локално ниво, уважувајќи го при тоа фактот дека извозот може да 
биде соодветно решение кога не постои логика да се обезбеди локална 
специјализирана постројка. При тоа ќе треба внимателно да се разгледаат начините 
за набавка на идентификуваните постројки, земајќи ја предвид потребата 
постројките правилно да се стопанисуваат на здрава финансиска основа. Конечно, 
ќе треба да се обезбедат и извори на финансирање. 

Сличен приод треба да се примени и во однос на медицинскиот отпад. Се чини 
дека постројките за стерилизација / инцинерација се потребни заради третирање 
на таквиот отпад во подрачја на поголема оддалеченост од депонијата Дрисла. 
Условите за пазарно ориентираниот развој на таквиот третман не се најповолни, 
така што се чини дека најдобро решение за овие постројки ќе биде истите да се 
планираат и набавуваат во име на болниците и другите здравствени установи, со 
достаточен капацитет за третирање на сличен отпад кој би произлегувал од други 
извори.  
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На регионалната работилница постоеше консензус меѓу присутните дека постојните 
аранжмани за движењето на опасниот отпад – при што во моментот сите земји го 
забрануваат увозот на опасниот отпад – предизвикаа проблеми во однос на извозот 
заради третирање. Согласно дискусиите на работилницата, би било корисно да се 
дадат определени очекувања за определени видови опасен отпад, како што е 
ОЕЕО. 

Со оглед на овие проблеми, како и потенцијалните трошоци поврзани со 
третирањето на опасниот отпад, вреди да се размисли за примена на начелото за 
одговорност на производителот за тековите на опасниот отпад. Една од земјите 
што го следат овој приод е Колумбија, каде што програмите за опасниот отпад 
(како што се пестициди, и од земјоделството и од домашната употреба) беа 
изработени уште пред да се изработат програмите за пакувања и ОЕЕО.  

Постојните индустриски постројки коишто создаваат опасен можно е да 
располагаат со можности за унапредени производни техники коишто би го 
намалиле количеството на опасниот отпад што се создава во индустријата. Треба да 
се земе предвид примената на најдобри достапни техники, како што е зацртано во 
Референтниот документ за најдобри достапни техники, како дополнување на 
Директивата за индустриски емисии: кога индустријата има недостаточен учинок во 
овој поглед, тогаш треба да се земат предвид евентуални надградби на процесот.  

16.10.4 Препораки  

Ги даваме следниве препораки: 

1) Треба да се охрабруваат индустриските постројки да воведат најдобри 
достапни техники со цел минимизирање на создавањето опасен отпад 
поврзано со нивните процеси на работа. 

2) Треба да се изготви План за управување со опасниот отпад (следејќи ги 
погоре идентификуваните чекори). 

3) Земјите од регионот треба да се обидат да се договорат за одредени 
ограничени исклучоци на нивната забрана за увоз и пренос на опасниот 
отпад за да се олесни преминувањето до соодветните прекуморски 
постројки за третман. 

4) Врз основа на една анализа на карактерот и капацитетот на потребниот 
третман на медицинските отпади, потребно е да се набават постројки за 
третман со поддршка од централната власт. 
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17.0 Предлог за распоредот и редоследот 

на извршување на препораките 

Горенаведените препораки се подредени во временски распореден план за 
дејствување прикажан на Слика 17-1 подолу. Важно е да се уважи дека овој Патоказ 
не претставува целосна стратегија, и уште помалку план за управување со отпадот 
во земјата. Попрво, со него се идентификуваат чекорите што треба да се преземат 
за да се напредне во постигнувањето сообразност со правото на ЕУ коешто се 
однесува на отпадот.  

Усогласувањето со правото на ЕУ може да претставува предизвик, но тоа е 
предизвик којшто ќе донесе придобивки. Во ниту една земја усогласувањето со 
правото на ЕУ не одело беспрекорно, и земјите членки на ЕУ често пати бараат 
право на отстапување од исполнувањето на целните вредности. Ресурсите 
потребни за постигнување на усогласеноста – во смисла на персоналот на 
национално и општинско ниво – често пати се потценуваат: едно нешто е да се 
напише закон, или стратегија, или план, а сосема друго да се поведе сметка 
нивните цели да се остварат. Оттука, постои потреба да се поведе сметка нивото на 
кадровската опременост и нивната квалификуваност да биде соодветна за 
спроведување на законите, стратегиите и плановите во пракса. Ова е апсолутно 
неопходно за да се воведе успешен и одржлив систем за управување со отпад. 

Подредувањето на идентификуваните мерки не е едноставно – сите препораки 
наведени погоре, начелно, треба да се спроведат, и секоја од нив содржи некаква 
итност во себе. Па сепак, мора да ги приоретизираме мерките поврзани со 
подобрувањето на состојбата со депониите, реформирањето и надградувањето на 
персоналот на инспекциските служби, како и заокружувањето на законодавната 
основа на правото на ЕУ. После тоа, треба да се разработат мерки за спроведување, 
како и да се спроведат програми за обука. Во текот на неколку години треба да се 
развијат и системите за прибирање податоци.  

После ќе следат и стимулациите, откако ќе се профункционираат инспекциските 
служби и ќе се спроведат законите, а и откако општините ќе го унапредат 
надоместувањето на трошоците, така што да може да се спроведат механизмите за 
промена на однесувањето без поголема загриженост дека луѓето едноставно ќе 
прибегнат кон незаконско однесување.  

Резултатите што ќе ги даде овој Патоказ ќе зависат и од деталното осмислување на 
најразновидните идентификувани мерки. За многу од овие мерки ќе биде потребно 
добро да се размисли за тоа како да се осмислат, за што може да помогне и 
учењето од искуствата од другите земји (што не значи нужно да се преслика 
приодот што го примениле другите земји, туку да се приспособи нивното искуство, 
како и да се учи од нивниот успех и неуспех). Ние сме во среќна положба што за нас 
Европа претставува жива лабораторија за управување со отпадот ширум 
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различните земји членки и има многу што да се научи од искуствата што тие ги 
стекнале во изминатите неколку децении.  

Распоредот и редоследот на препораките што ги дадовме во Оддел 16.0 се 
прикажани на Слика 17 1 Употребивме две бои, во намера да се направи разлика 
помеѓу:  

 Подготовката, планирањето и почетното спроведување на препораките 
(портокалово); и  

 Тековното спроведување и извршување на препораките (сино). 
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Слика 17-1: Распоред и редослед на препораките 

 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  

Бр. Препорака 
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  Регулаторна проблематика                                       

1 
Регионалните центри за управување со отпадот треба да 
идентификуваат соодветни локации за депонирање на отпадот во 
нивните планови за регионот. 

1 1                                   

2 

Јавните комунални претпријатија треба да се обврзат дека ќе го 
испраќаат нивниот резидуален отпад до означените локации и 
дека ќе ги плаќаат надоместоците за одлагање на отпадот на 
депонија коишто ќе ги предложи најуспешниот понудувач. 

                   

3 

Средствата од грантови не треба да се користат на начин што би 
довел до намалување на надоместоците за одлагање отпад на 
депонија што ги плаќаат оние кои отстрануваат отпад на депонија. 
Се претпочита финансирањето со неповратни средства да не се 
користи за поддршка на каква било инфраструктура за третман на 
резидуален отпад. 

                   

4 

Во секој регион треба да продолжи тековното оценување на 
постоечките општински депонии и диви депонии. На овој начин ќе 
стане јасно дали е потребно да се осовременат локациите или да 
се оди на опцијата санација/затворање.За локациите за кои ќе се 
оцени дека може да се користат безбедно и во иднина, потребно 
е да се осовременат така што да бидат во состојба да ја пружаат 
неопходната заштита на животната средина.Од друга страна, 
треба да бидат спроведени плановите за затворање на одредени 
депонии. 

1 1                                   

5 

Сите локации што нудат несоодветна заштита на животната 
срединамора да бидат затворени за да се обезбедат услови 
отпадот да се одлага само на санитарни депонии. Ова треба да се 
случува паралелно со осовременувањето на постоечките депонии 
и никако пред тоа, сè со цел дополнително да не се влошат 
постоечките проблеми. 

    2 2 2 
  

                        



  167 

 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  

Бр. Препорака 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

2
0

3
5

 

6 
Инспекциските служби треба да ги прифатат препораките на 
„твининг“ програмата финансирана од Европската комисија, а 
опцијата бр. 1 е таа која ја претпочитаме.54 

1                                     

7 
Целта да се има 100% покриеност на домаќинствата со услугата 
собирање на отпад треба да се исполни во рок од 5 години. 

                                 

8 

Потребно е да се создаде снажен систем на санкции и доследно 
спроведување на законите за да може да се спроведат 
неопходните промени во секторот управување со отпад (секторот 
е во голема мера детерминиран од законодавството и од 
делотворното спроведување на истото).  

                   

9 
Потребно е да се уредат нови локации за депонии каде ќе се 
прифаќа инертниот отпад од ископи, рушење и градежни работи. 

                   

10 

Законодавството кое го уредува управувањето со инертниот отпад 
од градежни работи, рушење и ископи треба да се направи 
построго и ефективно да се спроведува за да се осигура подобро 
управување со овој вид отпад во иднина. 

                   

11 

Незаконското одлагање на отпад од градежни работи, рушење и 
ископи треба да се спречи со помош на поголема активност на 
инспекторите која ќе биде насочена кон приватните домаќинства 
и градежните фирми. 

                   

  Законодавство                                       

1 
Да се обезбеди целосно и прецизно пренесување на директивите 
на ЕУ во законската регулатива. 

1 1 1                                 

2 
Да се спроведат мерки за остварување на целите (исходите) на 
директивите, вклучувајќи ги и оние спомнати во овој патоказ. 

  1 1 1                              

3 
Да се извршипреглед/ревизија на Законот за јавни работи со цел 
разјаснување на улогите и одговорностите во врска со 
управувањето со отпадот.  

1                                     

  Планирање на управувањето со отпадот                                       

                                                      

 

54 Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија (2016) –твининг програма; наслов на проектот: Зајакнување на административниот капацитет за 
спроведување на законодавството од животната средина на централно и локално ниво, датум на пристап: 7мимај.Достапно на:www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2 

http://www.sei.gov.mk/projects_page_en.asp?ID=2
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1 

Планот за управување со отпадот треба да се преработи за да 
стане целосно усогласен со членот 28од Рамковната директива за 
отпад. Како дел од овој процес треба да се изготви целесообразна 
програма за спречување на создавањето отпад, која би се 
фокусирала на прашања како што се превенција на 
индустриски/опасен отпад, осмислување и поддршка на акции за 
повторно употреба на отпадот и „зелени“ јавни набавки (т.е. 
мерки кои не се очигледно насочени кон вршење притисок врз 
домаќинствата да ја намалат потрошувачката). 

  1                                   

2 

Планирањето на национално/регионално ниво треба да ги земе 
предвид импликациите од најновите законодавни 
предлозиподнесени од Европската комисијаза ревидирање на 
неколку директиви за отпадот, вклучувајќи ги и Рамковната 
директива за отпад и Директивата за отпад од пакување. Во 
отсуство на ажуриран национален план, предлозите треба да се 
прифатат  како еден вид водич според кој треба да се изготват 
националните/регионалните планови. Во контекстот на 
предложените целни вредности за рециклирање, мора да се 
внимава донесените одлуки во врска со третманот на 
резидуалниот отпад да не го детерминираат донесувањето на 
одлуките и изборот на опциите за управување со отпадот,коишто 
опции сè повеќе ќе мора да се фокусираат на подготовка на 
отпадот за негова повторна употреба и рециклирање. 

1 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Доколку намерата на регионалните планови е да ги покријат сите 
аспекти на планирањето, тогаш повеќе не се потребни општински 
планови. Ако, пак, општинитеи натаму би имале надлежности–
како на пример за собирање на отпадот–во тој случај треба да се 
разјасни поделбата на должностите. 

                   

4 

Треба да се размисли и за тоа како неформалниот сектор ќе биде 
ангажиран во управувањето со отпадоткако што рециклирањето 
ќе расте и ќе се проширува, и какви се импликациите од усвоениот 
пристап врз собирањето податоци за, на пример, стапките на 
рециклирање отпад. 

  1 1 2 2               

  Административен капацитет                                       

1 
Бројот на инспектори треба да се зголеми во согласност со 
препораките од извештајот на „твининг“ проектот. 

1                                   



  169 

 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  

Бр. Препорака 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

2
0

3
5

 

2 

Вработените во МЖСПП би имале корист од зајакната 
компетентност во врска со спроведувањето на клучните мерки, 
како и во однос на областа јавни набавки (на пр. во поглед на 
опасниот отпад, како и во врска со давањето поддршка на 
општините околу групирањето во пакети на разни услуги и 
инфраструктура и нивна набавка). Треба да се изготви програма за 
обуки ориентирана кон овие области. 

  1  2 2               

3 

Треба да се воведе програма за обука и поддршка чија цел би 
била зајакнување на капацитетите на локално ниво и која би се 
фокусирала на проблемите околу имплементацијата кои постојат 
на релација МЖСПП – јавни комунални претпријатија (ЈКП). Ова би 
можело да се реализира преку создавање на едно ново тело – 
Агенција за отпад.  

  1 2 2 2               

4 

Клучните кадри кои управуваат односно стопанисуваат со 
инфраструктурата за третман и отстранување на отпадот треба да 
поседуваат соодветни уверенија за професионална 
компетентност. На Македонската асоцијација за цврст отпад треба 
да ѝ се даде поддршка така што да може да ја превземе 
одговорноста за обезбедување соодветна обука. 

                   

  Податоци за отпадот                                       

1 

Треба да се воспостави сеопфатна програма за собирање и 
следење на податоците заснована на електронско следење и 
доставување податоци од создавачот до собирачот на отпадот, а 
потоа и до сите оние кои понатаму ќе постапуваат со отпадот. 
Покрај тоа:(a) податоците ќе треба да се собираат според 
сегашните и идните барања/услови; и(б) општините и 
оперативците кои работат на проблематиката отпад да се обучатза 
користење на програмата и да доставуваат податоци на 
планираниот начин. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

Сите објекти за отпад треба да бидат опремени со опрема за 
мерење на тежината на отпадот, а дозволите треба да бараат 
периодично доставување податоци во соодветна форма до 
релевантните органи. Ненавременото доставување податоци би 
требало да повлекува одредени мали казни. 
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3 

Треба да се размисли за стимулации што би се давале за да се 
обезбеди известување;исполнувањето на оваа обврска би можело 
да се поврзе со одредени финансиски приливи за општините или 
со услови од дозволата (и санкции) за сопствениците на отпадот. 

  1 1 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 

Треба да се направат напори да се измери активноста на 
неформалниот сектор. Системот за собирање податоци треба да 
се погрижи оние кои постапуваат со отпадот да известуваат за 
количествата отпад кои доаѓаат преку оваа рута. Би 
требало,можеби, да се поразмисли за елиминирање на 
готовинските плаќањасо цел да се подобри известувањето и 
следливоста во ова поле од управувањето со отпадот. 

                   

5 

Оние кои управуваат со податоците треба да ја земат предвид – 
преку правење проценки за зголемувањето на количината 
депониран отпад – нецелосната покриеност со услугата собирање 
отпад во очекување на една поцелосна покриеност во иднина. Ова 
треба да се направи со цел разбирање на импликациите од 
ваквата состојба со нецелосна покриеност за сегашниот пристап 
кон управувањето со отпадот. 

                   

  Целни вредности и хиерархија во управувањето со отпадот                                       

1 За комуналниот отпад дадени се следниве препораки:                                       

1a 

Целните вредности поставени на национално ниво треба да се 
постават и на општинско ниво (или на ниво на регионални 
центри за управување со отпадот).Изрекувањето парични 
казни во случаите кога истите не се исполнети би одело во 
прилог на постигнување на зацртаните целни вредности. 

1 1                                   

1b 

Состојбата со постоечките структури за издавање дозволи која 
ги спречува јавните комунални претпријатија да управуваат со 
отпадот што може да се рециклира треба да се 
ревидира/разјасни така што ќе се обезбеди ЈКП да можат да 
собираат и да постапуваат со сите форми на рециклабилни 
материјали. 

                   

1c 
Да се воспостават минимални стандарди за услугата собирање 
на комуналниот отпад, кои ќе треба да се постигнат во 
определен рок.  

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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1d 

Да се воспостават минимални стандарди за услуги за 
комерцијалнитеобјекти (и покрај распространетата оценка 
дека ова веќе се случува до одреден степен за амбалажата). 
Ова би било поврзано со барање до комерцијалните 
произведувачи на отпад да вршат сортирање на отпадот 
откако ќе се воспостават такви услови. 

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1e 

Да се развие мрежа на рециклажни центри / паркови со 
контејнери со цел да се олесни рециклирањето и да се 
зголеми бројот на предмети кои може повторно да се 
употребат. Организациите кои сакаат да се занимаваат со 
повторна употреба на производи донесени на локации за 
рециклирање (рециклажни центри за отпад од домаќинствата 
/ паркови со контејнери) треба да добијат соодветна помош и  
олеснувања. 

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1f 

Да се изготват материјали за кампања на национално ниво 
заради информирање на јавноста и подигнување на јавната 
свест. Ова би требало да обезбеди подлога за квалитетен 
медиумско-маркетиншки настап на локално ниво. 

    1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Да се воведе систем на плаќање и поврат на кауција за 
амбалажата за пијалоци. 

      1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
Да се воведе такса за комуналниот отпад кој се испраќа на 
несанитарни депонии. 

  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 
Да се зголеми постоечкиот надоместок за минерални суровини од 
9 денари по тон на 60 денари по тон, фазно, за период од 5 
години. 

                   

5 
Да се воведат такси на ќесињата и други предмети за еднократна 
употреба, а средствата собрани по овој основ да се користат за 
подобрување на управувањето со отпадот во земјата. 

      1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
За индустриските отпади, да се користи Директивата за 
индустриски емисии за намалување на создавањето опасен отпад. 

    1 1 1 1                           

7 

За градежниот шут, да се покрене доброволна иницијатива во 
соработка со главните градежни фирми. Оваа иницијатива би 
можела да се надополни со употреба на меници што градежната 
фирма ги дава како гаранција дека градежниот шут ќе го однесе 
на депонија, а откако ќе го направи тоа парите би ù се вратиле. 

    1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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8 

Да се развие стручност за политиките на „зелени“ набавки преку 
кои би се намалило создавањето отпад поврзано со јавните 
набавки, а би се стимулирале давателите на услуги кои користат  
модели „производ-услуга“. 

        1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Надоместување на трошоците за комуналниот отпад                                       

1 

Механизмите за наплата на надоместоците за покривање на 
трошоците за услугата управување со отпад не треба да ја содржат 
опцијата јавните комунални претпријатија да вршат наплата на 
сметките. 

1 1                                   

2 
Локалната власт треба да ги надоместува трошоците преку 
комбинација од: a)локално наплатени надоместоци / 
оданочување; и б) трансфери од централната власт.  

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Спроведувањето во пракса на начелото „одговорност на 
производителот“ треба да обезбеди производителите да ги 
финансираат услугите што ги обезбедуваат општините, коишто 
услуги одат во прилог на извршување на обврските на 
производителите.  

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

4 

Откако ќе се воспостават услуги на рециклирање со соодветен 
квалитет, а надоместувањето на трошоците застане на здрави 
нозе, треба да се размисли за воведување систем „плати колку 
што фрлаш“ како начин за стимулирање на поголемучинок на 
услугите што се обезбедуваат. 

                    1 1 2 2 2 2 2 2 2 

  Одговорност на производителот                                       

1 

Министерството за животна средина и просторно планирање 
треба да се погрижи за тоа сите релевантни целни вредности во 
законодавството со кое ќе се спроведе начелото за одговорност на 
производителот да бидат усогласени со релевантните директиви. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

2 

Државататреба да се погрижи за тоа механизмите за одговорност 
на производителот да бидат поткрепени соинспекциски надзор и 
соодветно спроведување на законите со цел да се гарантира дека 
сите оние кои се должни да исполнат конкретни цели ќе бидат 
санкционирани секогаш кога тоа нема да го направат. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

3 
Мерките за спроведување на начелото за одговорност на 
производителот треба да ги почитуваат начелата утврдени во 
предложениотчлен 8a од Рамковната директива за отпад. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 
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 Клуч:  Подготовка, планирање, почетна реализација  Тековна реализација /спроведување  
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4 

Што се однесува до отпадот од пакување (а во помал обем ова 
важи и за електричниот и електронскиот отпад), таму каде постои 
јасна врска со услугите што се обезбедуваат од страна на или во 
име на општините треба да се изнајде најсоодветен механизам кој 
ќе обезбеди општините да не ги сносат трошоците што 
произлегуваат од обврската на производителите. Колку порано ќе 
се случи ова – толку подобро, сè со цел да се избегнат инвестиции 
кои подоцна би се покажале како непотребни. 

Препорака поврзана со препораката 2 од темата „законодавство“ 

  Управување со опасен отпад                                       

1 
Треба да се охрабруваат индустриските постројки да воведат 
најдобри расположливи техники со цел минимализирање на 
создавањето опасен отпадповрзано со нивните процеси на работа. 

  1 1 1                               

2 Треба да се изготви План за управување со опасниот отпад.   1                                   

3 

Земјите од регионот треба да се потрудат да договорат некакви 
ограничени исклучоци од нивната забрана за увоз и трансфер на 
опасен отпад, со цел да се олесни поминувањето на ваков отпад 
до соодветни постројки за третман во странство. 

                   

4 
Врз основа на една анализа на карактерот и капацитетот на 
потребниот третман на медицинските отпади, потребно е да се 
набават постројки за третман со поддршка од централната власт. 

  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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18.0 Трошоци за спроведување на 

Патоказот 

Патоказот прикажан во Оддел 16.0 содржи повеќе препораки, но, некои од нив не 
се поврзани со трошоци поради нивната општа природа. Во овој Оддел направени 
се проценки на определени трошоци за некои клучни препораки за кои беа 
достапни информации за да се направи разумна проценка. Имајќи ја предвид 
достапноста на податоците и опсегот на работата, моравме да извлечеме повеќе 
претпоставки заради упростување на пресметката на трошоците прикажани во 
одделите подолу. Методологијата и претпоставките кои лежат во основата на 
трошочните пресметки се подробно опишани во Додатокот A.2.0.  

Со оглед на критичната потреба да се подобрат службите за управување со 
комуналниот отпад, трошоците поврзани со конкретни елементи од системот за 
управување со отпадот беа подробно анализирани. Во Оддел 18.1 се направени 
пресметки на дополнителните трошоци кои може да настанат за да ѝ се овозможи 
на Поранешна Југословенска Република Македонија да ги исполни меродавните 
целни вредности на ЕУ коишто се однесуваат на комуналниот отпад. Во Одделот 
18.2 се дадени расчленети ставки на трошоците за неколку поединечни препораки. 

18.1 Трошок за подобрување на управувањето со 
комуналниот отпад 

Во овој оддел се дадени проценки на најразлични приватни трошоци коишто ќе 
настанат при исполнувањето на клучните целни вредности од директивите на ЕУ, а 
особено постигнувањето на целната вредност за 50% рециклирање на КЦО и 
исполнувањето на целните вредности поврзани со намалување на содржината на 
БКО во депониите. Се претпоставува дека временскиот рок во кој би се исполниле 
овие целни вредности изнесува околу 10 години. 

18.1.1 Трошоци за капитални инвестиции 

Во Табелата 18-1 е дадено резиме на проценетите трошоци за капитални 
инвестиции коишто најверојатно ќе треба да се направата за да се исполни целната 
вредност за 50% рециклирање на КЦО. Долните и горните бројки се добиени врз 
основа на различни претпоставки за, меѓу другото, порастот на отпадот, видот на 
возила, видот на програмата за собирање, ефикасност во собирањето како и 
технологијата на постројката за третман на отпадот. 

Бројките покажуваат дека значителен дел од вкупните потребни капитални 
инвестиции се поврзани со инфраструктурата за собирање. И при ниското и при 
високото сценарио (кои ги одразуваат различните распределби на капацитетите, и 
различните технологии), третманот или отстранувањето зафаќаат приближно 
половина од трошоците за инвестирање поврзани со инфраструктурата за 
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собирање. Ова укажува дека и донаторите и самите земји треба да размислат како 
проектите може да се спакуваат на начин што финансирањето да оди во повеќе 
помали по обем инвестиции (како што се возила, контејнери, центри за 
рециклирање / контејнер-паркови, и депоа за возила) одошто единечни поголеми 
по обем инвестиции (како што е за енергија од постројките за отпад). 

Табела 18-1: Проценка на опсегот на капиталните инвестиции за период 
од над 10 години (во милиони евра, со реални цени од 2016 год.) 

Капитална ставка 
Ниска 

проценка 
Висока 

проценка 

Собирање отпад 

Возила за собирање отпад € 36 € 86 

Контејнери за отпад € 30 € 40 

Депоа за возилата € 7 € 41 

Постројки за сортирање на отпадот € 0 € 19 

Центри за рециклажа / паркови со контејнери € 1 € 1 

Третман / отстранување на отпадот     

Компостирање (ниска проценка), анаеробна дигестија (висока 
проценка) 

€ 12 € 47 

Депонија € 60 € 80 

Вкупно     

Вкупно за собирање отпад € 74 € 187 

Вкупно за третман / отстранување на отпадот € 72 € 127 

СЕВКУПНО € 145 € 313 

Забелешка: На 11 мај 2016 г., 1 МКД = 0,016 € 

Во Табелата 18-2 е прикажан капацитетот што е потребен за дополнителен третман 
на био-отпадот, и потребниот капацитет за санитари депонии при претпоставена 
стапка на рециклирање на комуналниот отпад од 50% во 2026 година. Разликата во 
капацитетот потребен за ниската и високата проценка се должи на различните 
претпоставки околу идниот пораст на отпадот. Исто така, го прикажавме и вкупното 
количество на резидуален отпад што ќе треба да се управува во 2026 година. 
Доколку се претпостави дека ќе се исполнат целните вредности на подолг рок во 
рамките на предложениот пакет на циркуларна економија, тогаш максималното 
количество на капацитетот за третирање на резидуалниот отпад што треба да се 
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земе предвид на среден и долг рок се движи помеѓу 278 илјади и 309 илјади тони 
годишно.  

Табела 18-2: Проценка на капацитетот за третман и отстранување 
потребен за исполнување на 50% рециклирање на комуналниот отпад 
во 2026 година (илјада тони годишно под претпоставка да не дојде до 
намалување на постојниот капацитет) 

Ставка Ниска проценка Висока проценка 

Санитарни депонии 463 516 

Компостирање / анаеробна дигестија 139 155 

Вкупно за третман / отстранување на 
резидуалниот отпад 

463 516 

 

18.1.2 Севкупни трошоци за собирање (по домаќинство) 

Вкупните проценети годишни трошоци за собирање на КЦО ги пресметавме со 
помош на методологија доследна на методологијата употребена за изработка на 
Европскиот референтен модел за управување со комунален отпад на Европската 
агенција за животна средина.55 Пресметани се и тековните трошоци и трошоците 
потребни за да се исполни целната вредност од 50% рециклирање на КЦО. 
Трошоците содржат, меѓу другото, расходи за амортизирање на капиталот, 
одржување, работна сила, гориво, осигурување, сортирање, товарење и продажба 
на рециклабилен материјал до преработувачите. 

Тековните трошоци се поврзани со распространетата употреба на локации за 
донесување на отпадот, кога домаќинствата си го донесуваат отпадот до собирните 
пунктови заради негово отстранување и рециклирање. Трошоците потребни за 
исполнување на целната вредност од 50% се поврзани со унапредување на услугите 
од задружните системи како и во јавните рециклажни центри (контејнер-паркови). 
Голем дел од содржината на овие трошоци ќе зависи од точната конфигурација на 
услугата, така што истите треба да се сметаат за индикативни. 

                                                      

 

55 Европска агенција за животна средина, Тематски центар за отпад и материјали во зелена 
економија (2016) Европски референтен модел за комунален отпад, Датум на пристапување: 3 јуни 
2016, достапно на: https://etc-wmge.vito.be/node/11  

https://etc-wmge.vito.be/node/11
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Табела 18-3: Проценети трошоци за собирање по домаќинство (во евра, 
со реални цени од 2016 год.) 

Трошок  Вредност 

Тековен трошок за собирање (а) € 15 

Трошок за собирање при исполнување на целната вредност од 50% 
рециклирање (б) 

€ 49 

Дополнителен трошок (б-а) € 34 

Забелешка: На 11 мај 2016 г., 1 МКД = 0,016 € 

 

18.1.3 Трошоци за третман / отстранување (по домаќинство) 

Трошоците за собирање по домаќинство се пресметани погоре. Исто така ги 
проценивме и трошоците за третман и отстранување, и истите се прикажани во 
Табела 18-4. Претпоставките што се однесуваат на трошоците за третман и 
отстранување се дадени во Додаток A.2.2. 

Табела 18-4: Проценети трошоци за третман/отстранување по 
домаќинство (во евра, со реални цени од 2016 год.) 

 Тековни При стапка од 50% 
рециклирање 

(проценка за 10 години 
од сега) 

Создаден отпад, кг по домаќинство 1,140 1,312 

Компостирање на био-отпад, кг по домаќинство 0 197 

Отстранување во депонии, кг по домаќинство 1,026 656 

Вкупно трошоци за третман / отстранување, € по 
домаќинство 

€ 15 € 36 

Дополнителен трошок, € по домаќинство   € 21 

Забелешка: На 11 мај 2016 г., 1 МКД = 0,016 € 

 

18.1.4 Нето годишен трошок (по домаќинство) 

Вкупните трошоци по домаќинство се резимирани во Табела 18-5. Овие бројки 
покажуваат дека вкупниот трошок за исполнување на целната вредност од 50% 
рециклирање на КЦО најверојатно ќе изнесуваат околу €85 по домаќинство. Но, 
некои од овие трошоци може да се постигнат доколку програмите за ООП го 



  178 

финансираат собирањето на пакувањата и друг отпад. Проценетиот придонес од 
ООП изнесува €15 по домаќинство. Затоа, општините треба да ги направат 
потребните подготовки за зголемување на финансирањето за околу €40 по 
домаќинство споредено со сегашното ниво за да се платат потребните услуги. 
Голем дел од тоа се должи на зголемувањето на средствата за услугите за 
собирање отпад, наспроти неговото третирање и отстранување. 

Табела 18-5: Проценети вкупните трошоци по домаќинство (во евра, со 
реални цени од 2016 год.)  

Трошок  Тековен 
При 50% 

рециклирање 
Нето трошок 

Собирање отпад € 15 € 49 € 34 

Третман / отстранување на 
отпадот 

€ 15 € 36 € 21 

Меѓузбир € 30 € 85 € 55 

Придонес од ООП -  -€ 15 -€ 15 

Вкупно трошок за општините € 30 € 70 € 40 

Забелешка: На 11 мај 2016 г., 1 МКД = 0,016 € 

 

18.2 Расчленети трошоци за клучните препораки 

Расчленетите трошоци за повеќе од препораките дадени во Патоказот се 
прикажани во Табелата 18-6. Под секоја препорака накусо се опишани и клучните 
претпоставки, во намера да се контекстуализираат претставените финансиски 
трошоци. Овие бројки се дадени во намера да ги прикажат горните (високите) 
проценки и се само провизорен преглед на тоа колку би изнесувале 
потенцијалните трошоци. Не се земени предвид можните ефекти на умножување 
или содејство помеѓу различните препораки.  
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Табела 18-6: Проценка на трошоците за препораките дадени во 
Патоказот (сите прикажани цени се во евра, со реални вредности од 
2016 г.) 

Препорака  Проценка на трошокот 

Регулаторни прашања 

Во секој регион треба да продолжи тековното 
оценување на постојните општински депонии 
и диви депонии. На овој начин ќе стане јасно 
дали е потребно да се осовременат локациите 
или да се оди на опцијата санација/затворање. 
За локациите за кои ќе се оцени дека може да 
се користат безбедно и во иднина, потребно е 
да се осовременат така што да бидат во 
состојба да ја пружаат неопходната заштита на 
животната средина. Од друга страна, треба да 
бидат спроведени плановите за затворање на 
одредени депонии. 

Планот од 2012 година за затворање и 
последователна грижа за 54 несообразни општински 
депонии во Поранешна Југословенска Република 
Македонија го пресмета вкупниот трошок во износ 
од €28,7 милиони.56 Од екс-пост трошоци за 
споредливи програмата и депонии, можност е 
конечниот трошок да стане значително повисок 
одошто проценката, дури до €86 милиони.  

Покрај тоа, проценето е дека ќе постојат над 1.000 
диви депонии во земјата. Трошокот за нивната 
санација е сосема несигурен и може да се движи од 
€6,5 милиони до €59 милиони. 

Инспекциските служби треба да ги прифатат 
препораките на Твининг програмата 
финансирана од Европската Комисија, при што 
Опцијата 1 е таа која ние ја претпочитаме.  

Единствена национална служба која и ќе врши 
инспекцијата и ќе издава дозволи може да доведе 
до заштеда на трошоците во однос на сегашната 
поставеност. Придобивките може да се состојат од: 

 можноста да се приоретизираат и 
спроведуваат инспекциите врз основа на 
оценката направена во постапката на 
издавање дозволи, со што и ќе се зголеми 
ефикасноста на инспекцијата;  

 административни заштеди преку постоење 
на централизирано управување со базите на 
податоци и со евиденцијата; и  

 овозможување системот на инспекција да 
дејствува без потенцијален судир на 
интереси (помеѓу инспекцијата и 
сопственоста/работењето/одредувањето на 
надоместоците за постројките). 

Тешко може да се квантифицира точното ниво на 
заштеда од трошоците што би можела да се оствари, 
и затоа овде не даваме никакви проценки, иако би 
можеле да бидат значителни.  

                                                      

 

56 Министерство за животна средина и просторно планирање, Република Македонија (2012), 
Градење на капацитетите за спроведување на Директивата на ЕУ за депониите – затворање на 
несообразните депонии и инспекција 
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Потребно е да се создаде снажен систем на 
санкции и доследно спроведување на 
законите за да може да се спроведат 
неопходните промени во секторот управување 
со отпад (секторот е во голема мера 
детерминиран од законодавството и од 
делотворното спроведување на истото).  

Треба да се спречи изникнување на нови диви 
депонии за отпадот од ископување, градење и 
уривање преку построго спроведување на 
прописите насочено кон приватните 
домаќинства и градежните фирми. 

Врз основа на поранешната работа со буџетите за 
борба против криминалот во секторот отпад, 
предлагаме да се зголеми годишното трошење за 
детекција на овој криминал и за спроведување на 
законите на €0,07 по жител – што изнесува €145 
илјади годишно. 

Планирање на управувањето со отпадот 

Планот за управување со отпадот треба да се 
преработи за да стане целосно усогласен со 
членот 28 од Рамковната директива за отпад. 

Изработката на нов план за управување со отпад се 
проценува дека ќе чини приближни €500 илјади, 
доколку се набави надворешно, а особено доколку 
содржи и стратегиска оценка на животната средина. 
Претпочитаниот приод би бил планот да го 
изработат домашни службеници со надзор и обука 
од надвор. Ова и ќе придонесе за изградба на 
капацитетите локално. 

Како дел од овој процесот, треба да се 
изработи и целесообразна програма за 
спречување на создавањето на отпадот. 

Изработката на програмата за спречувањето на 
создавањето на отпадот во рамките на планот се 
проценува дека ќе чини приближно €150 илјади. 

Административен капацитет 

Бројот на инспекторите треба да се зголеми. 

Извештајот од 2015 година на Твининг програмата 
на Европската Комисија „Предлози за подобрување 
на инспекцискиот систем за животната средина“ 
констатира дека системот за спроведување на 
законите на локално ниво е обезбеден со ресурси за 
една третина помалку од потребното, иако 
преминувањето кон единствена национална служба 
може да доведе до подобрена ефикасност и тогаш 
би било потребно ангажирање на само четири 
дополнителни инспектори. Под претпоставка дека 
приближно 20% од улогата на инспекторите опфаќа 
прашања од доменот на управување со отпадот, 
зголемените трошоци наменети за соодветно 
обезбедување на ресурси за инспекцијата во 
секторот отпад се проценува да изнесува помеѓу €5 
и €27 илјади. Би очекувале ресурсите за 
инспекцијата да се зголемуваат секоја година за да 
се вклучат и дополнителните функции на издавање 
дозволи и инспекција поради континуираната 
изградба на повеќе постројки за управување со 
отпад и зајакнување на законодавството за 
одговорност на производителот.  
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Вработените во МЖСПП би имале корист од 
зајакната компетентност во врска со 
спроведувањето на клучните мерки, како и во 
однос на областа јавни набавки (на пр. во 
поглед на опасниот отпад, како и во врска со 
давањето поддршка на општините околу 
групирањето во пакети на разни услуги и 
инфраструктура и нивна набавка). Треба да се 
изготви програма за обуки ориентирана кон 
овие области. 

Воведувањето на обуката и координирањето и 
испорачувањето на активностите за обука во 
Министерството е проценето дека ќе чини €50 
илјади за почетното воведување и обуките 
однадвор, и €19 илјади годишно за тековните обуки. 

Одговорноста за зајакнување на капацитетите 
на локално ниво треба да ѝ се додели на 
новата Агенција за отпад, која ќе преземе 
неколку улоги, вклучително и на постојното 
одделение за соработка, но ќе се фокусира на 
спроведувањето. Задолжението за обука на 
персоналот од јавните комунални 
претпријатија може да ѝ се даде на 
Агенцијата, а не на Министерството за локална 
самоуправа. 

Буџет по жител сличен на телото ВРАП во 
Обединетото Кралство ќе даде €0,7 милиони за 
покривање на низа од активности, вклучително: 

 Обука на општинскиот и регионалниот 
персонал за собирање, набавка и 
рециклирање, заедно со развој на 
потребните ресурси; 

 Програма за финансиска поддршка на 
општините за развој и подобрување на 
рециклирањето; и 

 Елемент на досегнување за изградба на 
заедница на пракса. 

Податоци 

Треба да се воспостави сеопфатна програма за 
собирање и следење на податоците заснована 
на електронско следење и доставување 
податоци од создавачот до собирачот на 
отпадот, а потоа и до сите оние кои понатаму 
ќе постапуваат со отпадот. Покрај тоа: (a) 
податоците ќе треба да се собираат според 
сегашните и идните барања/услови; и (б) 
општините и оперативците кои работат на 
проблематиката отпад да се обучат за 
користење на програмата и да доставуваат 
податоци на планираниот начин. 

Изработка на ИТ системот се проценува на €1,5-€4 
милиони, а одржувањето на €185 илјади годишно. 

Се проценува дека за управување со системот и 
обработка на податоците, како и за промовирање и 
поддршка на општините ќе биде потребен тим од 5-
мина на полно работно време, по трошок од €36 
илјади годишно. Обезбедување на соодветна обука 
за општините и оперативците може да чини околу 
€40 илјади. Можно е да дојде до заштеди во однос 
на постојниот систем за собирање на податоци. 
Можно е да настанат дополнителни трошоци за 
стопанствата во транзициониот период, но начелно 
трошоците би требало да бидат пониски одошто без 
електронскиот систем за следливост. 

Целни вредности и хиерархија во управувањето со отпадот 

Целните вредности поставени на национално 
ниво треба да се постават и на општинско ниво 
(или на ниво на регионални центри за 
управување со отпадот). Изрекувањето 
парични казни во случаите кога истите не се 
исполнети би одело во прилог на 
постигнување на зацртаните целни вредности. 

Трошоците за ова, во однос на комуналниот отпад, 
се покриени во Оддел 18.1.  
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Да се изготват материјали за кампања на 
национално ниво заради информирање на 
јавноста и подигнување на јавната свест. Ова 
би требало да обезбеди подлога за квалитетен 
медиумско-маркетиншки настап на локално 
ниво. 

Не е познато тековното трошење за материјалите за 
кампањи и односи со јавноста: па сепак, предлагаме 
овој трошок да се зголеми на најмалку €1,5 по 
домаќинство, што ќе чини до вкупно €0,8 милиони 
годишно.  

Воведување на такси на производи, за кеси и 
други производи за еднократна употреба. 

Воведување на производни такси за кеси и други 
производи за еднократна употреба има потенцијал 
да создаде приходи со кој ќе се помогне 
финансирањето на подобрувањата во управувањето 
со отпад. Како пример, таксата во износ од €0,03 за 
еднократни кеси се проценува дека ќе чини €0.55 
милиони за воведување и €0.25 милиони годишни 
за администрирање и спроведување, но има 
потенцијал да создаде €3,8 милиони годишни од 
приходувањето, а при тоа значително ќе се намалат 
трошоците од нивната употреба и последователното 
чистење и оштетување на животната средина.  

Надоместување на трошоците за комуналниот отпад 

Спроведувањето во пракса на начелото 
„одговорност на производителот“ треба да 
обезбеди производителите да ги финансираат 
услугите што ги обезбедуваат општините, 
коишто услуги одат во прилог на извршување 
на обврските на производителите. 

Доколку одговорноста на производителот се 
спроведе во согласност со предложениот член 8a, 
тоа значи дека трошоците ќе бидат на твар на 
производителите и увозниците. Тешко може 
целосно да се проценат вкупните трошоци за 
производителите и увозниците, но може да се 
очекува да се од редот на €10-€15 по домаќинство, 
или €5,5-€8,4 милиони, на среден до долг рок.  

Забелешка: На 11 мај 2016 г., 1 МКД = 0,016 € 
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19.0 Финансирање на услугите за 

управување со отпад 

Патоказот содржи мерки преку кои ќе се обезбеди општините и организациите кои 
управуваат со други текови на отпад да може да си го надоместат сиот трошок за 
управувањето со отпад. Целосното надоместување на трошоците е од суштинска 
важност за системот да стане одржлив и да може самиот да си се финансира на 
долг рок.  

Начелно, доколку системот воспостави прави стимулации, и доколку актерите се 
уверени дека ќе им биде платено за услугите што ги испорачуваат, тогаш веројатно 
и ќе се отвори простор за претприемничко инвестирање во секторот. Покрај тоа, 
владите и локалните власти би можеле и да се позајмуваат на пазарот на капитал за 
да ги поддржат новите инвестиции, доколку се покажат доволно кредитоспособни. 
Од друга страна, постојат бројни извори на финансирање кои може да се 
искористат кога ќе се ограничи пристапот до средствата. Тие може да помогнат за 
да се обезбеди изведување на подобрувањата и изградба на инфраструктурата.  

Целта на овој Оддел е да се опишат расположливите извори на финансирање, да се 
дадат неколку примери за организации коишто финансираат проекти за отпад на 
Западен Балкан, како и некои од предизвиците за добивање на тие средства. 
Надоите прикажани во овој Оддел се засновани на преглед на литература, 
интервјуа со одреден број меѓународни финансиски институции (МФИ) и 
финансиски тела коишто делуваат на Западен Балкан, како и искуството на 
проектниот тим.57  

19.1 Начини на финансирање 

Може да се направи разлика помеѓу тоа како се финансираат долгорочните 
инфраструктурни проекти и како се финансираат тековните оперативни трошоци и 
трошоци за одржување. Главни начини на финансирање на долгорочни 
инфраструктурни проекти се следниве: 

1) Државен буџет – проектите може да се финансираат (или ко-финансираат) 
директно од централниот буџет или буџетот на локалната самоуправа.  

2) Кредити – што ги даваат комерцијалните банки, билатералните (на пр., КфВ) 
и/или мултилатералните развојни финансиски институции (на пр., ЕБОР). 
Кредитите може да бидат од најразличен вид, а развојните кредити се 

                                                      

 

57 Проектниот тим ги контактираше следниве организации заради интервјуирање и разговараше со 
неколку локални службеници кои се стационирани на Западен Балкан: Европска банка за обнова и 
развој (ЕБОР), Инструмент за претпристапна помош (ИПА), Европска инвестициона банка (ЕИБ), КфВ, 
Фонд за помош на мали претпријатија, Инструментот на Европската Комисија за техничка помош и 
размена на информации (ТАИЕКС), и Светската банка. 
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скроени по мерка, конкретно спрема природата на проектот, 
карактеристиките на кредитобарателот, и на самата земја. Развојните 
кредити може да се појават во форма на „меки“ или „тврди“ / 
„комерцијални“ кредити:  

 Меки кредити – тоа се кредити што се даваат по каматна стапка под 
претежната пазарна стапка, и често се комбинираат и со други 
стимулации, како што се грантови и субвенции. Условите за отплаќање 
обично се пофлексибилни, на пример, може да се даде грејс период 
пред да се започне со отплатувањето, а и периодот на отплата може да 
биде подолг отколку кај тврдите кредити.  

 Тврди . комерцијални кредити – тоа се кредити кои се даваат под 
тековните пазарни каматни стапки. Каматната стапка или е фиксна, или 
пак променлива, но со утврдена максимална вредност. Условите на 
отплата обично се далеку построги отколку кај меките кредити.  

3) Гаранции – ги даваат билатералните и/или мултилатералните финансиски 
институции. Гаранцијата всушност подразбира дека гарантот ја презема 
одговорноста за финансиските обврски на организацијата доколку таа не 
успее да ги исполни од која било причина. По природа, гаранциите може да 
го покриваат „сиот ризик“ или „делумниот ризик“, што укажува на степенот 
во кој гарантот ја презема одговорноста.  

4) Грантови – финансирање преку доделување на добра или услуги за кои не 
се бара отплаќање. Грантовите обично централната власт им ги доделува на 
регионалните и локалните тела, или пак ги доделуваат националните 
донаторски агенции (на пр., ЈИКА, ГИЗ, УСАИД, СИДА), меѓународните 
организации (на пр. ЕвропАид, ЕУ), а во помала мера и МФИ (некои МФИ 
нудат грантови како составен дел на кредитот, за да се осигурат дека ќе се 
воспостават потребните структури кои ќе овозможат враќање на кредитот).  

5) Јавно финансирање на сопственичкиот капитал – ЕБОР, на пример, може да 
преземе удел во сопственичкиот капитал во износ од €2 милиони до €100 
милиони во индустрискиот, инфраструктурниот или финансискиот сектор, 
доколку очекува дека ќе оствари соодветен принос од инвестицијата. МФИ 
обично се заинтересирани да преземат само малцински удели, и секогаш 
имаат јасна излезна стратегија.  

6) Приватно финансирање на сопственичкиот капитал – исто како горното, со 
тоа што финансирањето на капиталот доаѓа од приватниот сектор, кој 
обично инвестира за краток временски период и има јасна излезна 
стратегија која подразбира износ на принос од инвестицијата сразмерен на 
преземаниот ризик (и соодветна на целите на инвеститорот).  

7) Програми за проширена одговорност на производителот – како што беше 
кажано погоре, со овие програми се бара производителите кои ставаат 
производи во промет самите да го финансираат управувањето со нивните 
производи на крајот од нивниот корисен век (на пр., трошоци за собирање и 
трошоци за третман/отстранување). Може да се користат средства на 
производителите – директно или индиректно – за да се инвестира во 
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подобрено управување со отпад со цел да се постигнат зададените целни 
вредности за рециклирање. Ова би можел да биде клучниот (ако не и 
единствениот потребен) извор на финансирање што се користи за 
покривање на трошоците за инфраструктурата за собирање и третирање на 
отпадот за одредени текови на отпад (на пр., пакувања, батерии и 
акумулатори, ОЕЕО и ИВ).  

Горенаведените извори на финансирање може, во разумна мера (и согласно 
правилата поставени од финансиерот), да се искористат на најразлични начини. Тие 
не се исклучуваат еден со друг, и понекогаш се комбинираат во форма на мешање 
или ко-финансирање. Еден ист финансиер може да искомбинира неколку различни 
механизми на финансирање, или пак да го помогне ко-финансирањето од другите 
институции. Улогата на главниот финансиер може да биде да го мобилизира 
домашниот и странскиот капитал и да доведе кредитобаратели на меѓународниот 
пазар на долг, со цел да го максимизира финансирањето и да создаде соодветни 
структури за финансирање. МФИ често пати финансираат само проекти каде што 
нивната вклученост е критична за отворање на други извори на финансирање, а не 
во ситуации каде што едноставно би го замениле приватното финансирање. Ова е 
важно да се напомене, зашто за голем број инвестиции владите (и локалните 
власти) може самите да прибегнат кон подигање на кредити (особено ако 
трошоците за подигање на кредитот се пониски) или пак да основаат јавно-
приватно партнерство кое самото ќе се погрижи за изнаоѓање финансиери. Со 
други зборови, „донаторската“ патека, преку која владите се обидуваат да изнајдат 
средства од најразлични извори за директно да ги финансираат проектите, е само 
една од повеќето можни опции што им се на располагање на владите. И навистина, 
како што ќе се развиваат системите, и како што ќе се подобри воведувањето и 
спроведувањето во земјите коишто се предмет на испитување, така и 
финансиерите полека ќе изградат став дека приходните текови се посигурни, па со 
тоа и проектите за кои се потребни кредитите стануваат попрофитабилни.  

19.2 Извори на финансирање 

Во Табелата 19-1 се дадени неколку примери за МФИ и извори на финансирање 
коишто во моментот се активни на Западен Балкан, а за кои е познато дека 
финансираат проекти за отпад и сродни активности. Намерата е да се пронајдат 
различните извори на финансирање и да се идентификуваат некои од клучните 
барања за да се обезбедат средствата од овие институции. Постојат бројни развојни 
банки, донаторски агенции, приватни инвеститори и МФИ коишто делуваат на 
просторот на Западен Балкан, и списокот не е исцрпен. На пример, Нордиската 
инвестициска банка не е ставена на овој список, иако и таа може, слично на 
Германската развојна банка (КфВ) да финансира проекти за отпадот (колку што му е 
познато на проектниот тим, Нордиската инвестициска банка има финансирано еден 
телекомуникациски проект во Србија). Сите организации идентификувани во 
Табелата 19-1 делуваат во сите шест земји што се опфатени со оваа студија. 
Најголемиот дел од нив имаат и свои локални службеници кои лесно може да се 
контактираат за дополнителни информации и детали за услугите што ги нудат.  
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Организациите наведени во Табелата 19-1 имаат инвестирано во низа проекти, од 
кои голем дел, со оглед на распространетоста на дивите депонии и несанитарните 
депонии, се фокусираа на изградба на санитарни депонии усогласени со 
стандардите на ЕУ и затворање на старите. Но, инвестициите биле користени и за 
проекти за рециклирање. На пример, ЕБОР има дадено €2 милиони во 
финансирање на сопственички капитал како поддршка на најголемиот 
производител на картон и пакување во Албанија. Средствата беа искористени за 
поддршка на новиот погон за рециклирана хартија и за воспоставување на мрежа 
за рециклирање на хартија во Албанија. Средствата ѝ помогнаа на компанијата да 
ги намали трошоците така што се намали зависноста на компанијата од увоз на 
хартија за нејзините производни процеси. МФИ исто така имаат инвестирано во 
повеќе општински проекти, преку кои се финансирала инфраструктурата за 
собирање, како што се возила и преносни станици. 

Во Додатокот A.3.0 се резимирани, за секоја од шесте земји опфатени со студијата, 
по неколку проекти коишто биле финансирани од некоја од организациите 
наведени во Табелата 19-1. Намерата не е да се даде исцрпна листа на проекти, 
туку само да се направи преглед на видовите проекти коишто биле финансирање 
на Западен Балкан.  
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Табела 19-1: Примери на можности за финансирање достапни ан Западен Балкан  

Назив на фондот 
Начин на финансирање 

Финансиери  Општ опис Вкупен буџет 
Грант Кредит 

Европска банка за 
обнова и развој (ЕБОР)   ЕУ 

ЕБОР нуди финансиски производи 
скроени по мерка на клиентот. 
Потенцијалните клиенти треба да 
покажат дека нивните предложени 
проекти или деловни активности ги 
исполнуваат минималните барања за 
да се квалификуваат за вклучување на 
ЕБОР. ЕБОР покрива низа сектори, 
вклучително и општинска 
инфраструктура и енергетика. 

Вкупен буџет за 
Западен Балкан €883 
милиони во 2015 
(€1.003 милиони во 
2014).  

Европска инвестициона 
банка (ЕИБ)   Капитални пазари 

Најголемиот по обем мултилатерален 
кредитобарател и кредитодавател на 
ЕУ, нудат финансии и експертиза за 
солидни и одржливи инвестициски 
проекти кои придонесуваат за 
исполнување на политичките цели на 
ЕУ.  

ЕИБ поддржува „проекти кои даваат 
значителен придонес за порастот и 
вработувањето во 
Европа“.Активностите се фокусираат на 
четири приоритетни области, 
вклучително и животна средина, клима 
и инфраструктура.  

ЕИБ има потпишано 
кредити во износ од 
€381 милиони во 2014 
и има извршено 
исплати во износ од 
€452 милиони. Види ја 
Слика 19-1 подолу за 
инвестициите 
направени помеѓу 2010 
и 2014. 

Инструмент за 
претпристапна помош 

  ЕУ Финансирањето под овој покривен 
поим се нуди преку пет 

ИПА II €11,7 милијарди 
за период 2014-2020. 
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Назив на фондот 
Начин на финансирање 

Финансиери  Општ опис Вкупен буџет 
Грант Кредит 

(ИПА) „компоненти“.Една од компонентите е 
и регионалниот развој – за поддршка 
на транспортот, животната средина, 
инфраструктурата, зајакнување на 
конкурентноста и намалување на 
регионалните нееднаквости. За разлика 
од другите МФИ наведени во табелата, 
ИПА нуди сеопфатна грантовско 
финансирање за техничка помош.  

Сегашните корисници 
се: Албанија, Босна и 
Херцеговина, 
Поранешна 
Југословенска 
Република 
Македонија, Косово, 
Црна Гора, Србија и 
Турција. 

КфВ развојна банка   Капитални пазари, Сојузна 
влада на Германија  

КфВ е германска развојна банка во 
сопственост на владата. Таа обезбедува 
финансирање за владите, јавните 
претпријатијата и МСП. Тоа го прави 
преку промотивни кредити, меки 
кредити и грантови. 

Во 2013 КфВ развојната 
банка располагаше со 
вкупно буџетски 
средства од €1.8 
милијарди и вкупно 
кредитни авторизации 
од €5.3 милијарди. Од 
нив, буџетските 
средства за Европа и 
Кавказ изнесуваат €83 
милиони (5%), со 
вкупно авторизации од 
€721 милиони (14%).  

Јапонска агенција за 
меѓународна 
соработка (ЈИКА) 

  Јапонска влада и 
инвеститори 

ЈИКА има за цел да придонесе за 
промовирање на меѓународната 
соработка како и за солиден развој на 

Вкупен глобален буџет 
од 7 трилиони 877 
милијарди јени (€15,5 
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Назив на фондот 
Начин на финансирање 

Финансиери  Општ опис Вкупен буџет 
Грант Кредит 

јапонската и глобалната економија 
преку поддршка на социоекономскиот 
развој, закрепнување или економска 
стабилност на регионите во развој. 

милијарди) за 2014 
фискална година. 58 

Шведска агенција за 
меѓународна развојна 
соработка (СИДА)  

  Шведска влада 

Стратегијата на СИДА за 2014-2020 за 
Западен Балкан е заснована на три 
клучни области: 1. зајакната економска 
интеграција со ЕУ и развој на пазарна 
економија; 2. зајакната демократија, 
поголемо почитување на човековите 
права и поголемо сеопфатно 
развивање на земјите по пат на 
владеење на правото и 3.подобра 
животната средина, намалено 
климатско влијание и зголемена 
отпорност кон влијанието од животната 
средина и климатските промени. Како 
развојна агенција, СИДА има 
финансирано повеќе проекти кои се 
фокусираа на техничка помош, а не 
само капитално интензивни проекти.  

Средствата на СИДА 
наменети за Западен 
Балкан изнесуваа СЕК 
470 милиони (€50,8 
милиони) 59 во 2013. 

 

                                                      

 

58 Конверзијата на валутата е извршена со помош на www.xe.com на 9 јуни 2016, SEK 1 = €0,108029. 
59 Конверзијата на валутата е извршена со помош на www.xe.com на 9 јуни 2016, SEK 1 = €0,108029. 

http://www.xe.com/
http://www.xe.com/
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Назив на фондот 
Начин на финансирање 

Финансиери  Општ опис Вкупен буџет 
Грант Кредит 

Инструмент за 
техничка помош и 
размена на 
информации (ТАИЕКС) 

  
Европска Комисија / земји 
членки на ЕУ 

ТАИЕКС ги поддржува јавните 
администрации во поглед на 
приближувањето, примената и 
извршувањето на законодавството на 
ЕУ, а и помага во споделување на 
најдобрите практики од ЕУ. Во голема 
мера се води од потребите и 
испорачува соодветна, скроена 
експертиза за да се решат проблеми во 
краток рок, на три начини: 
работилници, експертски мисии и 
студиски посети. 

€38,5 милиони 2006-
2013 (ширум ЕУ)  

Инвестициона рамка за 
Западен Балкан (ВБИФ)   

Европска Комисија (ЕК); 
Развојна банка на Советот 
на Европа (ЦЕБ); Европска 
банка за обнова и развој 
(ЕБОР); Европска 
инвестициона банка (ЕИБ); 
КфВ; Светска банка (СБ) 

Претставува здружен грантовски 
инструмент и здружен кредитен 
инструмент за приоритетни инвестиции 
во Западен Балкан. Целта е да се 
поедностави пристапот до кредити по 
пат на здружување и координирање на 
различните извори на финансирање и 
техничка помош, со фокус врз 
инфраструктурниот сектор, 
вклучително и управување со цврстиот 
отпад. 

€335,4 милиони во 
грантови со 
(индикативни) €7.1 
милијарди во кредити 
за 2008-2014. 

Групација на Светската 
банка    

Групацијата на Светската 
банка се состои од пет 
организации: Меѓународна 
банка за обнова и развој 
(МБОР); Меѓународна 

Финансиска и техничка помош за 
земјите во развој ширум светот. Даваат 
заеми со ниска каматна стапка, кредити 
со ниска или нулта каматна стапка, и 
грантови за земјите во развој. 

УСД 42,5 милијарди во 
2015 (глобален буџет) 
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Назив на фондот 
Начин на финансирање 

Финансиери  Општ опис Вкупен буџет 
Грант Кредит 

развојна асоцијација (МРА); 
Меѓународна финансиска 
корпорација (МФК); 
Мултилатерална 
инвестициона гарантна 
агенција (МИФА); и 
Меѓународниот центар за 
разрешување на 
инвестициони спорови 
(МЦРИС) 

Поддржуваат цела низа на инвестиции, 
во области како што се образование, 
здравство, јавна администрација, 
инфраструктура, развој на 
финансискиот и приватниот сектор, 
земјоделство, животната средина и 
управување со природните ресурси. 
Некои проекти се ко-финансираат со 
владите, другите со мултилатерални 
институции, комерцијални банки, 
извозни кредитни агенции, и 
инвеститори од приватниот сектор. Тие 
исто така обезбедуваат или го помагаат 
финансирањето преку трустовски 
партнерства со билатерални и 
мултилатерални донатори. 
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ЕИБ е наводно водечкиот меѓународен финансиер на Западен Балкан, и е активна 
во регионот уште од средината на 1970-тите. Во текот на изминатите десет години, 
банката има финансирано проекти во вкупна вредност од €6,8 милијарди, а сега 
тесно соработува со Инвестиционата рамка за Западен Балкан (ИРЗБ).60 Вредноста 
на кредитите што ги има потпишано и исплатено ЕИБ во периодот помеѓу 2010 и 
2014 е прикажана на Слика 19-1. 

Слика 19-1: Авторизирани кредити и извршени исплати на Западен 
Балкан во периодот помеѓу 2010 и 2014 година (милиони евра)  

 

 

Извор: Европска инвестициска банка (2015) ЕИБ и Западен Балкан, февруари 2015 година, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf  

 

19.3 Критериуми за финансирање 

Некои МФИ имаат определено долни граници за износот на кредитот. 
Минималниот износ за кредит од ЕБОР, на пример, изнесува €5 милиони, но, во 
некои земји може да биде и помалку.61 Во разговорите со локалните службеници 
на МФИ на Западен Балкан ни беше кажано дека минималните износи на 

                                                      

 

60 Европска инвестициона банка (2015) ЕИБ на Западен Балкан, февруари 2015, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf  

61 Европска банка за обнова и развој (2013) Водич за финансирање од ЕБОР, септември 2013, 
www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guidetofinancing.pdf  

2010 2011 2012 2013 2014

Авторизирани €914 €1,034 €671 €656 €381

Исплатени €585 €859 €839 €719 €452
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кредитите се флексибилни и се приспособуваат на специфичните контексти во 
секоја земја. Некои од проектите финансираат повеќе општински услуги кои, 
доколку се комбинираат со услугите за отпад, може да помогнат да се зголеми 
вкупниот обем на она што инаку би се сметало за помал проект. Исто така, постојат 
и проекти кои работат во две или повеќе општини или региони, со инвестиции од 
поголеми размери.  

Секој проект за управување со отпад којшто бара меѓународно финансирање ќе 
мора да покаже дека исполнува одредени критериуми со цел да се квалификува за 
поддршката и на кредитодавателот да му го пружи потребното уверување за 
инвестицијата. Специфичните критериуми се разликуваат од една до друга 
институција, но следниве се суштинските елементи:  

 Кредитот мора да биде во износ над определена минимална граница;  

 Проектот мора да биде во полза на локалната економија; 

 Проектот мора да ги исполни националните банкарски и еколошки 
стандарди, е неретко и други построги стандарди (како што се тие на ЕУ): 
Проектот мора да ги има добиени сите потребни согласности и дозволи;  

 Спонзорот на проектот мора да покаже дека било направено пазарно 
истражување, вклучително и анализа на тековните состојби; 

 Треба да се изработат плановите за спроведување, вклучително и 
информации за потребната техничка помош;  

 Мора да се идентификуваат дополнителните извори на финансирање;  

 Сеопфатно трошочно сметководство. Потребно е да се направи проценка 
на сите капиталните расходи и сите оперативните расходи што ќе се 
направат за времетраењето на проектот. Особено, оперативното 
расходување мора јасно да се дефинира и да се одвои од другите услуги, 
особено кога се покрива заедно со некои други општински услуги, како 
што се вода или струја; и  

 За надоместување на трошоците: кредитодавателот ќе бара уверување 
дека оперативните трошоци се одржливи, така што кредитобарателот ќе 
може да си го отплати кредитот.  

Дополнителни работи кои мора да се земат предвид при подигање на каков бил 
кредит се следниве: 

 Валутата на кредитот;  

 Содржаниот кредитен ризик и кој ќе го сноси;  

 Видот на обезбедување на кредитот т.е. дали ќе се обезбеди со средства, 
акции или сопственички капитал (повеќето МФИ би земале удел во 
сопственичкиот капитал, но при тоа ќе осмислат и излезна стратегија, 
којашто ќе ја спроведат по истекот на определен временски период); и 

 Кредитниот период – кој може да се протега од една година па дури до 
25 или 30 години (па и подолго).  
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19.4 Предизвиците со финансирањето на 
инфраструктурата за управување со отпадот 

Постојат неколку предизвици со коишто се соочуваат земјите од Западен Балкан 
кога се обидуваат да пристапат до извори на финансирање за подобрување на 
управувањето со отпад. Наводно, на регионот му се достапни мноштво фондови од 
каде што може да се црпат инвестиции, но главниот ограничувачки фактор е што 
нема изводливи проекти – т.е. одржливи проекти коишто ќе покажат разумно ниво 
на уверување дека кредитот ќе биде отплатен со текот на времето.  

Некои од клучните предизвици идентификувани во литературата и преку 
разговорите со локалните службеници се резимирани подолу:  

 Недостиг од сеопфатно трошочно сметководство (СТС) – за голем број 
земји од Западен Балкан се соочуваат со потешкотија што повеќето 
нивни региони / општини немаат јасна претстава колку точно чинат 
сегашните услуги за собирање на отпадот и негов третман/отстранување 
(на пр., затоа што овие услуги се помешани со други услуги, како што се 
водовод и канализација). Во голем број случаи, овие општини имаат 
уште помалку јасна претстава за тоа какви идни инвестиции им се 
потребни за да се овозможи нивната инфраструктура за собирање и 
третман на отпадот да го испорача потребниот учинок при 
исполнувањето на целните вредности на ЕУ за рециклирање. СТС е од 
суштинско значење за да се осознае кои износи треба да се надоместат 
со цел ефективно да се испорачуваат сегашните услуги и да се инвестира 
во идното подобрување / развој. СТС претставува систематски приод во 
идентификување, пресметување и известување на стварните трошоци за 
управување со комуналниот отпад. СТС ги зема предвид минатите и 
идните расходи, трошоците за услугите за надзор и поддршка, како и 
оперативните трошоци. СТС помага да се донесат подобри одлуки за 
локалното управување со отпадот, да се зголеми ефикасноста на 
услугите, и подобро да се испланира иднината. СТС исто така може да 
помогне да се соберат детални информации за трошоците коишто мора 
да се искомуницираат со јавноста кога се зголемуваат стапките за 
надоместување на целосниот трошок, во намера зголемувањето да биде 
прифатливо за домаќинствата. Деталните информации за трошоците ќе 
бидат и неопходни кога локалните власти ќе ја составуваат апликацијата 
за кредит од финансиска институција. 

 Недостиг од механизми за надоместување на трошоците – за 
успешното управување со отпад потребно е, меѓу другото, и достаточна 
инфраструктура за одржливо собирање на отпадот, негов превоз, 
третман и отстранување. Со цел системите за управување со отпад да 
станат навистина одржливи, од суштинска важност е владите, регионите 
и општините да потврдат дека ќе ги обезбедат потребните приходи за 
поддршка на финансискиот модел. Ова е особено битно за да се покаже 
дека може да се направи потребната инвестиција во инфраструктурата за 
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собирање / третман на отпадот или за заштита на животната средина (на 
пр., санација на депониите и потиснување на незаконитото работење). 
Навистина, ова е централната компонента на секој систем за управување 
со отпад, и неговата важност не смее да се потцени. Освен кога се 
достапни грантови, целосното надоместување на трошоците за услугите 
за комуналниот отпад е проблем кој мора итно да се разреши. 

 Водење грижа инвестициите да бидат одржливи и да може да остварат 
соодветно ниво на принос – ова е во тесна врска со погоре кажаното, и 
искуствата на ова поле се доста помешани на Западен Балкан. Постојат 
повеќе примери кога било инвестирано во проекти кои не можеле да 
обезбедат одржлив проток на приходи на среден и долг рок. Со тоа се 
компромитира способноста на проектот да си го отплати кредитот. Од 
суштинска важност е да се воспостават механизми со кои ќе се овозможи 
определен принос за финансиерите на долгот и сопственичкиот капитал 
преку приходни текови од, на пример, надоместоците што ги плаќаат 
корисниците, продажба на материјали, продажба на енергија и сл. Некои 
од средствата што им се даваат на земјите содржат и грејс период пред 
да почне да е отплаќа кредитот. Со тоа на постројките им се остава време 
да профункционираат и/или или на соодветните механизми за 
надоместување на трошоците да се воспостават.  

 Слабо познавање на МФИ и донаторите – недостиг од познавање на 
расположливите опциите за финансирање значи дека може да се 
пропуштат добри прилики за обезбедување на надворешни инвестиции.  

 Идентификување на соодветни проекти и ограничено искуство со 
подготвување на предлог проекти до МФИ – поради ограничените 
ресурси и недостиг на вештини, тешко може да се најдат правите луѓе со 
вистинските вештини за идентификување на соодветните проекти и 
преземање на потребната подготвителна работа.  

 Несигурна сопственост на проектите – нејасната поделба на 
одговорноста помеѓу различните владини сектори / агенции и 
донесување ад хок одлуки може да доведе до несигурна сопственост на 
проектот и намалена вклученост на клучните засегнати страни. На 
пример, општините често пати ги немаат потребните капацитети за 
изработка на студија на изводливост или за отпочнување на проектот. 
Затоа, тие може да зависат од централната власт за да ја извршат 
работата или да помогнат во извршувањето на ваквата работа, а тоа 
може доведе до судири и предизвици во однос на координирањето и 
сопственоста на проектот. Поради ова, може да стане уште потешко да се 
добие потребната политичка поддршка од општинските власти. 

 Институционални проблеми – тие може да претставуваат дополнителни 
предизвици за проектите за управување со отпад. На пример, набавка на 
земјиште може да биде бавен процес кој негативно ќе влијае врз 
навремено подготвување и испорачување на проектот.  
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 Технички и јазични вештини – ограничувањата на ова поле може да го 
отежне следењето на проектот низ неговите различни фази, од 
отпочнувањето, преку испораката, па сѐ до оперативната фаза.  

 Водење сметка проектите да може правилно да се управуваат на 
подолг временски рок – проблем со повеќе МФИ е што тие инвестираат 
во новата инфраструктура, но често пати не обрнуваат доволно внимание 
на долгорочното управување и одржување на постројките што ги 
финансирале. Инвеститорите, начелно, треба да проверат дали ново 
изградените постројки ќе останат оперативни на подолг рок, а не да 
станат неисправни неколку години по пуштањето во употреба. 
Понекогаш овие превиди се должат на лошото структурирање на 
проектот, особено кога постројките ќе им се предадат на ракување на 
локалните стопанственици кои немаат доволно познавања како 
правилно да стопанисуваат со постројката. Структурите каде што се гради 
сопствен пренос (ГСП) исто така се податливи за изведувачите да 
изградат несоодветни постројки (особено кога нема договорни 
стимулации поврзани со учинокот). 

 Ограничен „фискален простор“ – друг проблем е капацитетот на земјите 
од Западен Балкан да го апсорбираат кредитниот износ во однос на 
нивните потреби. Сѐ дури капацитетот за изработка и подготовка на 
проектите е ограничена, и протокот на финансирањето ќе биде 
ограничено. Понекога е потребно долго време да се подготви некој 
проект. Во такви ситуации, доаѓа до процес на приоретизација 
(имплицитна или експлицитна) во смисла на одлучување како да се 
распределат инвестициите помеѓу различните сектори (на пр., транспорт, 
енергија, образование, животна средина итн.). Според Европската 
Комисија, „инвестициите во регионот во голема мера се ограничени 
поради кредитниот капаците или ’фискален простор’“.Во прегледот 
на учинокот на Инвестиционата рамка за Западен Балкан, беше 
препорачано:  

„... порастот може ефективно да се стимулира доколку се 
ревидира концептот на фискален простор. Европската Комисија 
треба да започне потпомогнат политички дијалог со земјите од 
Западен Балкан и меѓународните финансиски и монетарни 
институции, како и со билатералните донатори, со цел да се 
зголеми просторот за инвестициите (капацитетот за 
позајмување) кои се многу потребни и економски издржани“.62 

                                                      

 

62 Европска Комисија (2015) Оценка на Инвестиционата рамка за Западен Балкан (ИРЗБ) – конечен 
извештај од оценката, декември 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final
_evaluation_report.pdf  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
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Јасно е дека треба да се воспостават некакви инвестициски програми за изработка 
на нови депонии, надградба на постојните кај кои постои можност за 
унапредување, но, и затворање и санација на преостанатите (што е и клучниот 
услов за новите депонии да може во целост да си ги повратат своите трошоци). 
Земјите од регионот исто така имаат голем проблем и со опасниот отпад, како и 
справување со жариштата на поранешните (и некои сегашни) индустриски 
капацитети. 

Покрај овие инвестиции, еден од предизвиците со кои би се соочиле субјектите кои 
би посакале да поддржат проекти во земјите од Западен Балкан, но со кој би се 
соочиле и самите земји, а доколку сакаат значително да ја зголемат стапката на 
рециклирање и да се приближат со правото на ЕУ, е што ќе мора да ги засилат 
своите напори за одвоено собирање. Тоа се однесува не само на материјалите кои 
се веќе нагласени во постојната Рамковна директива за отпадот, туку, со оглед на 
целните вредности кои се очекува да се зацртаат со предложените измени на 
Директивата, и одредбите од предложениот член 22 во однос на одвоеното 
собирање на био-отпадот, и на био-отпадот (кој обични зафаќа 50% или повеќе од 
комуналниот отпад во регионот).63 Акцентот на промените во услугите за 
управување со отпад најверојатно ќе се стави на услугите за собирање, а не на 
поголемите капитални инвестиции.  

Повеќето донатори и МФИ – вклучително и Европската Комисија – немаат обемна 
историја на инвестирање во проекти кои резултираат во високи стапки на 
рециклирање преку одвоено собирање. Наместо тоа, тие тежнеат да поддржат 
капитални проекти преку кредити (и грантови). Природата на добро обмислените 
услуги за собирање е таква што грото од трошоците може и да не бидат нарочно 
погодни за финансирање преку кредити: тоа е случајот кога станува збор за возила 
и контејнери, или кога се потребни постројки за третман на био-отпадот, или пак 
кога станува збор за јавни рециклажни центри и контејнер-паркови, депоа / 
складишта / преносни станици. Тие не претставуваат нужно големи инвестиции, и 
не им се нужно привлечни на сите финансиери. Во секој случај, освен ако ваквата 
опрема не се финансира преку грантови (за разлика од кредити), мора да бидат 
јасни механизмите за надоместување на трошоците и за отплата на кредитот, што 
мора да се постигне преку собирање на приходи од жителите и од стопанствата. А 
пак овие приходи најдобро може да се соберат преку локалните/националните 
системи на оданочување (а не преку наплата на надоместоци од корисниците, како 
што е вообичаено случајот денеска).  

                                                      

 

63 Предлозите на Комисијата за ревидирање на шесте директиви за отпад може да се најдат овде: 
Европска Комисија (2016) Стратегија на циркуларна економија, Датум на пристапување: 7 мај 2016, 
достапно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Општо земено, а особено земајќи го предвид сегашниот начин на (и слабата 
ефикасност на) надоместувањето на трошоците за комуналниот отпад ширум 
регионот, земјите од регионот им немаат објаснето на општините кои би биле 
најверојатните промени во потребните приходни текови. Исто така, општините 
треба да се освестат дека, со цел да ги спроведат промените кои се бара од нив да 
ги спроведат, трошоците за управување со отпадот ќе пораснат, што подразбира и 
потреба од добивање на дополнителни приходи.  

19.5 Резиме 

Постојат повеќе организации кои инвестираат во Западен Балкан во моментот. Низ 
разговорите со повеќето МФИ и ЕУ фондови беше нагласена важноста од целосно 
надоместување на трошоците со цел да се овозможи отплата на кредитите, и да се 
обезбеди долгорочната одржливост на проектите.  

Историски гледано, многу малку заложби се преземени да се воспостават 
механизми со кои би се обезбедило да не дојде до брзо пропаѓање на ново 
изградените постројки / услуги. Во тој поглед, наводно се извлечени поуките, и 
строгиот приод кон изработката на нови проекти и преземањето на чести проверки 
значат дека локалниот и регионалниот персонал често се мачат како правилно да 
изработат некој проект. Па и покрај тоа, во регионот сѐ уште наидуваме на случаи 
на финансирање на лошо обмислени проекти.  

Во однос на донаторот, сегашните и изминатите приоди нагласуваат неколку 
проблеми: 

 Би било корисно доколку донаторската заедница повеќе би им 
излегувала повеќе во пресрет и би имала повеќе разбирање за 
потребите на самите земји. Во многу малку проекти донаторите ги 
поддржуваат општините за постигнување на резултати на терен, низ 
пристап „оддолу-нагоре“ (едни од подобрите примери се проектите на 
ЈИКА). Но, токму таквите проекти, поради нивниот потенцијал да покажат 
ефект, се важни за подобрување на резултатите на терен. 

 Поголемиот дел од поддршката се испорачува низ парадигмата „одгоре-
надолу“, при што од националните министерства се бара да ги понудат 
своите приоритетни проекти. За возврат, министерствата ги осмислуваат 
своите проекти со токму такво гледиште, одгоре надолу. Па така, се 
создаваат големи проекти – иако, вреди да се спомене, дека често 
станува збор за навистина неопходни проекти – кои сепак, понекогаш и 
не се поврзани со она што би се сметало за неопходно, доколку 
проблематиката би се погледнала оддолу нагоре. На пример, речиси и 
да не е јасно дека постројките за сортирање на мешан отпад ќе бидат од 
клучно значење за постигнување на 65% рециклирање на комуналниот 
отпад, како што се предлага со промените на Рамковната директива за 
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отпадот.64 Зарем не би било подобро да се искористи релативно 
евтината работна сила за испорачување на поквалитетни услуги за 
собирање одошто да се инвестира во (прилично) скапата опрема? Се 
тежнее да се осмислат такви проекти кои би му погодувале на 
финансиерот, наместо финансиерот да се насочи кон помагање на она 
што навистина треба да се сработи. 

 Исто така, треба да се размисли зошто толку многу капитални проекти се 
осмислуваат според начелото „проектирај и гради“, или „проектирај, 
стопанисувај и пренеси“, наместо да се бара од стопанисувачот 
поочигледно да се инвестира себеси во проектот, и да подлежи на 
санкции и стимулации за слаб или извонреден учинок. Наидовме и на 
неколку проекти каде изведувачот не ја испорачал опремата со која би се 
„завршила работата“, и каде што без никакви проблеми му било 
дозволено да се извлече набрзо после завршувањето на изградбата. Со 
оглед на тоа дека недостигаат локалните капацитети и локалната 
експертиза, не би било секогаш соодветно стопанисувањето со 
постројките да им се довери на локалните служби или јавните комунални 
претпријатија.  

 Конечно, постои огромна потреба од градењето на капацитетите во 
периодот што претстои. Потребни се добро осмислени програми за 
обука, со материјали кои се така изработени што да одговараат на 
различните видови персонал, а не повремени работилници на кои 
експертите го кажуваат своето странско искуство кое може да има само 
површни допирни точки со локалните состојби. Секако, каквиот приод 
најдобро може да се поддржи со грантови, по можност заедно со 
владите на регионот.  

Накратко, донаторската заедница треба добро да се преиспита како најдобро може 
да им помогне на земјите во регионот со својата финансиска помош. Историјата на 
земјите кои од скоро влегоа во ЕУ не е особено сјајна, при што главна одлика на 
поддршката што ја добивале било прекумерно инвестирање во слабо 
специфицирани постројки за третман на резидуален отпад. Доколку не сакаме да ги 
повториме истите грешки, тогаш, наместо да не се поддржуваат таквите проекти 
дури не се испланираат квалитетни системи за рециклирање, пологично би било 
поддршката да се пренасочи кон изградба на системи кои овозможуваат 
спроведување на правото на ЕУ за придвижување на отпадот нагоре во 
хиерархијата и поттикнување на циркуларна економија.  

Постојат интересни начини на кои може да се осмислат таквите трансформации: на 
пример, националната агенција може да се задолжи да ги „спои заедно“ проектите 

                                                      

 

64 Предлозите на Комисијата за ревидирање на шесте директиви за отпад може да се најдат овде: 
Европска Комисија (2016) Стратегија на циркуларна економија, Датум на пристапување: 7 мај 2016, 
достапно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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(или да изработи еден предлог од деловите на неколку различни проекти) на начин 
што да им делува профитабилно на потенцијалните спонзори. Националната 
агенција би работела: 

 „Нагоре“, со финансиерите, да ги разбере критериумите што треба да се 
исполнат за проектите да се финансираат; и 

 „Надолу“, со регионите и општините, за да ги известат кои работи 
различните донатори би ги сметале за погодни за финансирање.  

Секако, ова е далеку попривлечно кога станува збор за грантовски средства, 
особено ако се прави споредба со некои форми на финансирање преку кредит, 
бидејќи износот на потребните средства може да са изнајде, под разумни услови, и 
на други начини. Но, доколку капиталот е недостаточен, сѐ дури општините не 
прифатат дека трошоците за услугите ќе се зголемат, тогаш особено ќе биде 
добредојден механизам за ефикасно канализирање на проекти оддолу нагоре и 
кон финансиерите.  
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ДОДАТОЦИ 
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A.1.0 Консултации со чинители 

Како што е наведено во Глава 3.0, овој додаток содржи листа на чинителите што 
беа консултирани во рамките на проектот. Табела A - 1 дава приказ на тоа кои лица 
беа консултирани како дел од Националната проценка на состојбата со отпадот. 
Табелата A - 2 содржи листа на чинители што учествуваа на националната 
работилница одржана во Скопје во октомври 2016 г.  

Табела A - 1: Чинители консултирани за листата со клучни проблеми 

Име Функција Организација 

Национална влада 

Теодора Обрадовиќ 
Грнчаровска 

В.д. директор на Управата за 
животна средина 

МЖСПП 

Ана Карамфилова 
Мазневска  

Раководител на Секторот за 
управување со отпад 

МЖСПП 

Даринка Јантинска 
Раководител на Одделението за 
регистрација и евиденција на 
управувањето со отпад 

МЖСПП 

Тања Пауновска 

Претседател на Комисијата за 
решавање спорови, Сектор за 
соработка со локална 
самоуправа и управно-надзорни 
работи 

МЖСПП 

Дарко Блинков Државен инспектор 
Државен инспекторат за животна 
средина 

Регионална власт 

Анета Лозаноска Раководител Скопски плански регион 

Младен Протиќ  Раководител Североисточен плански регион 

Локална власт 

Бранко Андонов 
Раководител на сектор за 
комунални дејности, животна 
средина и рурално планирање  

Општина Василево (југоисточен регион) 

Златко Ристески Директор на  ЈКП Прилеп ЈКП Прилеп 

Други чинители 

Марјанчо Дамески  Управител Нула отпад 

Филип Ивановски Управител Пакомак 

Љупчо Аврамовски 
/ Емил Стојановски 

Управител Еуроекопак 

Наташа Бакревска 
Кормусоска 

Раководител на Секторот за 
животна средина 

Титан (фабрика за цемент) 
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Табела A - 2: Листа на чинители кои учествуваа на националната 
работилница 

Име Функција Организација 

Проектен тим   

Доминик Хог Претседател Еуномија рисерч енд консалтинг 

Мајк Браун Генерален директор Еуномија рисерч енд консалтинг 

Томас Вергунст Виш консултант Еуномија рисерч енд консалтинг 

Ана Петровска  РЕЦ 

Јоже Јовановски  РЕЦ 

Европска комисија   

Анджеј Јанушевски  
Европската комисија - ГД за животна 
средина 

Маја Богдановска-
Зенделска 

 Делегација на Европската унија, Скопје 

Чинители   

Ана Карамфилова 
Мазневска  

Раководител на Секторот за 
управување со отпад 

МЖСПП; бул. Гоце Делчев бр. 8 (зграда 
на МРТ), 1000 Скопје 

Ѓунсул Сали 
Раководител на Секторот за 
станбено-комунални работи и 
инфраструктура 

Министерство за транспорт и врски 

Бранко Андонов 
Раководител на сектор за 
комунални дејности, животна 
средина и рурално планирање  

Општина Василево (југоисточен регион), 
село Василево, 2411, б.б. 

Златко Ристески Директор на  ЈКП Прилеп 
ЈКП Прилеп,  ул. Александар 
Македонски бр. 22б 

Горан Ангелов Управител 
ЈП Дрисла, Скопје; с. Батинци, 
Студеничани, п.ф. 34, 1050 Скопје 

Марјанчо Дамески  Управител 
Нула отпад, Скопје; ул. Јордан Мијалков 
(Железничка) бр. 64/3 – Скопје 

Љупчо Аврамовски 
/ Емил Стојановски 

Управител 
Еуроекопак; ул. Лондонска 19, ТЦ 
Тафталиџе 1,3 кат( локал 1 и 2), 1000 
Скопје 

Јованка Василевска Управител 
Екосајкл доо; ул. Киро Крстевски 
Платник бр. 11/2-11, 1000 Скопје 

Владо Момировски Претседател 

Здружение на трговци со секундарни 
суровини во рамките на Стопанската 
комора „Еко центар“, ул. 1632 бр. 10/II, 
1000 Скопје 

Даниела Нелепа  Претседател 
Македонска асоцијација за цврст отпад; 
ул. Дренак 40/7, 1000 Скопје 
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Име Функција Организација 

Бранкица 
Андоновска 

Менаџер за отпад Депонија Дрисла 

Антонијо 
Стојановски 

Советник Депонија Дрисла 

Михајло Коневски Советник ЕуроЕкоПАК 

Грахам Бирн Постојан твининг советник МЖСПП 

Игор Макалоски Оперативен директор ПакоМак 

Виктор Христор  EPTISA / EPEM 
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A.2.0 Преглед на моделирањето на 

трошоците 

Овој додаток дава преглед на искористениот пристап за моделирање на трошоците 
за некои од препораките во патоказот. Проценки на трошоците се правеа само за 
оние препораки, за коишто тоа е логично и онаму, каде што достапните податоци 
овозможуваа разумна проценка. Имајќи ги предвид достапноста на податоците и 
обемот на работа, мораше да се направат неколку претпоставки за упростување на 
пресметките, коишто се објаснети подолу. Додатокот е поделен во три поглавја:  

 Поглавјето A.2.1 го опишува пристапот во моделирањето на трошоците 
поврзани со услугите за управување со комуналниот отпад; 

 Поглавјето A.2.2 го опишува пристапот за проценка на трошоците за 
собирање комунален отпад по домаќинство и нивната промена при премин 
од сегашното ниво на услуги на 50% рециклирање и 

 Поглавјето A.2.3 дава преглед на трошоците поврзани со некои од 
препораките во патоказот.    

A.2.1 Услуги за комунален отпад  (трошоци за 

капитални инвестиции) 

Во ова поглавје се разгледува моделот за капиталните трошоци за идните 
инвестиции во управувањето со отпадот во земјите од Југоисточна Европа опфатени 
во оваа студија. Моделот, во понатамошниот текст нарекуван „модел за 
капиталните трошоци“, дава квалитетна проценка на капиталните инвестиции што 
би биле потребни за подобрување на стандардот на собирање и третман на 
отпадот. 

A.2.1.1 Методологија 

Целта на моделот е да даде проценка на капиталните трошоци за поставување 
инфраструктура за собирање и третман. Трошоците се пресметани за следните 
десет години (до 2026). Искористениот пристап во моделирањето е опишан подолу. 

Собирање податоци 

За моделот се користат податоци дадени од националните претставници за 
алатките за проценка на состојбата со управувањето со отпадот и од самите 
национални проценки на состојбата со отпадот. По потреба беа користени 
податоци за трошоци и учинок од постојните пазарни податоци и интерни модели 
на Еуномија. Целосни детали за влезните претпоставки се дадени во поглавјето 
A.2.1.2. 
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Сценарија со високи и со ниски трошоци 

Проценките на трошоците врз основа на моделот се дадени како сценарио со ниски 
и сценарио со високи трошоци, за да се даде увид во можниот ранг на капитални 
инвестиции што им се потребни на земјите. Сценаријата со ниски и со високи 
трошоци се направени со менување на вредноста на некои од клучните 
претпоставки во моделот, како што е прикажано во Табела A - 3. 

Табела A - 3: Претпоставки за сценарија со ниски и со високи трошоци 

Претпоставка Сценарио со ниски 
трошоци 

Сценарио со високи трошоци 

Раст на количеството отпад 1,5% годишно 2,5% годишно 

Вид на системот за собирање 
суви материјали за 
рециклирање 

Селектирање пред 
собирање 

Мешано собирање (вклучително 
потребните објекти за селектирање) 

Центри за рециклирање (ЦР) ЦР со пониски трошоци ЦР со повисоки трошоци 

Собирни места 
Собирни места со 
пониски трошоци 

Собирни места со повисоки трошоци 

Складишта за отпад / 
претоварни станици (број) 

Една по надлежен орган 
На 50% од надлежните органи им 
требаат две складишта / претоварни 
станици 

Складишта за отпад / 
претоварни станици (трошоци) 

Складишта / претоварни 
станици со ниски 
трошоци 

Складишта / претоварни станици со 
високи трошоци 

Објекти за селектирање на 
материјалите (ОСМ) 

Не се потребни ОСМ 
Се градат ОСМ со капацитет за 
селектирање 75% од создадениот сув 
материјал за рециклирање 

Третман на биоразградливиот 
отпад 

Компостирање на 
отворено (windrow) 

Анаеробена дигестија 

Забелешка: Целосни детали за овие претпоставки се дадени во поглавјето A.2.1.2. 

 

Моделирање на собирањето на отпадот 

Моделот ги опфаќа следните видови услуги за собирање:   

 Собирање од врата до врата (за индивидуални куќи); 

 Собирни места (за станбени згради / колективно домување, в. пример на 
Приказ A - 1) и  

 Центри за рециклирање. 



  207 

Приказ A - 1: Пример за собирно место 

 

 

Претпоставивме дека во секоја земја има одреден број станови (в. поглавје A.2.1.2) 
што се опслужени со собирни места. Исто така беше земена претпоставката дека 
услуги за собирање отпад од врата до врата, коишто би се состоеле од одделно 
собирање на останатиот отпад, суви материјали за рециклирање, отпад од храна и 
градинарски отпад, ќе им се понудат на сите домаќинства во индивидуални куќи во 
следните десет години. 

Врз основа на одредените зачестеност на собирање, број на опслужени 
домаќинства дневно и големина на опслужената територија (в. поглавје A.2.1.2) 
беше пресметан бројот на потребни возила за секоја земја. Потоа беа применети 
трошоците по возило за да се пресметаат вкупните трошоци за возила. Трошоците 
за набавка на потребните контејнери / канти за отпад исто така се пресметани врз 
основа на претпоставките во поглавјето A.2.1.2. 

Беа пресметани и капиталните трошоци за центри за рециклирање и собирни 
места. Беше проценето дека ќе се гради по еден ЦР на 200.000 домаќинства. Кај 
собирните места, претпоставивме дека едно собирно место ќе се постави за секои 
четири станбени згради. 

Во моделот се проценети и капиталните трошоци за складишта за отпад, 
претоварни станици и објекти за селектирање на материјалите (ОСМ). 
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Претпоставките што се користеа при пресметување на капиталните трошоци за 
овие објекти и за целата друга инфраструктура за собирање и селектирање отпад се 
дадени во поглавјето A.2.1.2. 

Третман и отстранување 

Моделирањето на капиталните трошоци за третман и отстранување на отпадот 
поаѓа од претпоставката дека објекти за третман на биоразградлив отпад ќе 
опфатат 15% од создадениот отпад, а другиот останат отпад ќе се депонира на 
санитарни депонии. 

A.2.1.2 Клучни аспекти и претпоставки 

Во ова поглавје се дадени дел од клучните аспекти и претпоставки, на коишто се 
заснова моделот за собирање и третман на отпадот. Повеќе фактори што влијаат на 
релевантните трошоци за системите за собирање и третман на отпад воопшто и 
што се користат во моделирањето се дефинирани погоре. Специфичните податоци 
за земјите, како население, број на домаќинства и податоците и претпоставките за 
отпадот што се специфични за земјите, се претставени подолу. Сите претпоставени 
трошоци се дадени во реални износи за 2016 г. 

Претпоставки во врска со собирањето и третманот на отпадот 

Во ова поглавје се претставени претпоставките применети на сите земји. Голем дел 
од овие информации се засноваат на сознанија собрани преку искуството на 
Еуномија со моделирање многу системи за собирање од врата до врата во ОК и 
други системи, како системи со собирни места, низ ЕУ. 

Капиталните трошоци се засноваат на податоците за трошоците од примерите во 
ОК. За возилата и контејнерите се применети истите цени како и во ОК, бидејќи 
цените за овие ставки обично се слични во различните земји. Меѓутоа, трошоците 
за инфраструктурата за собирање и третман во ОК се намалени, имајќи ги предвид 
пониските трошоци на трудот и енергијата како елементи на капиталните трошоци 
во земјите од Југоисточна Европа споредено со ОК. За трошоците за третман, тоа 
намалување го засновавме на разликите во трошоците утврдени во финансиските 
модели во рамките на студија за можностите за третман на отпадот во Европа од 
2009 г.65 Конкретните стапки, за коишто трошоците за инфраструктурата за 
собирање и третман во ОК се намалени, се наведени во Табелата A - 4. 

                                                      

 

65 Аркадис и Еуномија рисерч енд консалтинг (2009), Проценка на можностите за подобрување на 
управувањето со биоразградливиот отпад во Европската унија, Анекс Д, извештај за ГД за животна 
средина, 30 ноември 2009 г. 
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Табела A - 4: Разлика во трошоците за инфраструктура меѓу ОК и 
земјите од Југоисточна Европа 

Инфраструктура 
Проценка за %, за којшто трошоците во земјите од 

Југоисточна Европа се пониски отколку во ОК 

Складиште за отпад 30% 

Објект за селектирање материјали 30% 

Центри за рециклирање 30% 

Депонија 20% 

Механички биолошки третман 20% 

Третман на биоразградлив отпад 20% 

 

Собирање од врата до врата 

Како што е наведено погоре, беше направено моделирање за четири одделни 
рунди на собирање отпад пред домовите: останат отпад, суви материјали за 
рециклирање, отпад од храна и градинарски отпад. Беа направени модели и за 
селектирање на материјалите за рециклирање пред собирање и за нивно мешано 
собирање, коишто одговараат на сценариото со пониски трошоци („ниски 
трошоци“) и со повисоки трошоци („високи трошоци“). Капиталните трошоци за 
центри за рециклирање и собирни места исто така беа опфатени во моделот. 

Претпоставките за возилата и трошоците за собирање останат отпад и материјал за 
рециклирање од пред домовите се наведени во Табелата A - 5. Трошоците за 
возила се преземени од базата на податоци на Еуномија за трошоци за возила за 
отпад во ОК. 

Табела A - 5: Видови на возила и трошоци 

Вид на собирање Возило 

Капитални трошоци, ЕУР 

Сценарио со 
ниски трошоци 

Сценарио со 
високи 

трошоци 

Останат отпад Возило за собирање отпад (ВСО) (26 тони) 201.146 ЕУР 201.146 ЕУР 

Суви материјали за 
рециклирање 

Возило за материјал за рециклирање 
(ВМР) / ВСО (26 тони) 

123.994 ЕУР 201.146 ЕУР 

Храна Возило за храна (7,5 тони) 84.041 ЕУР 84.041 ЕУР 

Градинарски отпад ВСО за градинарски отпад (26 тони) 201.146 ЕУР 201.146 ЕУР 

Извор: Пазарни податоци на Еуномија 



  210 

 

Претпоставките за бројот на опслужени домаќинства дневно од страна на возилата 
се претставени во Табелата A - 6. Бројот на опслужени домаќинства е поголем при 
собирање мешан материјал за рециклирање (сценарио со „високи трошоци“) 
споредено со собирање претходно селектирани материјали (сценарио со „ниски 
трошоци“). Тоа е така бидејќи собирањето мешан материјал, при што кантите се 
празнат во возилото со уред за кревање, одзема помалку време по домаќинство 
отколку селектирањето пред собирање, што бара работниците рачно да го ставаат 
материјалот за рециклирање во одделни прегради во возилото. 

Овие бројки се засновани на претпоставката дека 52% од домаќинствата во секоја 
земја се наоѓаат во урбани средини. Оваа бројка е земена од податоци на Евростат 
за Хрватска, којашто има слична распределба на домаќинствата меѓу урбани и 
рурални средини како другите балкански земји.66 Исто така претпоставуваме дека 
сите текови на отпад ќе се собираат седмично (просечно, но се подразбира дека 
веројатно ќе има варијации во практиката). Забележуваме дека овие бројки може 
да варираат во практиката, можеби и значително, зависно од ефикасноста на 
собирањето, дистрибуцијата на домаќинствата и локалните географски 
карактеристики. Се обидовме да ја вградиме ова можно варирање во 
претпоставките за бројот на опслужени домаќинства - за останат отпад, отпад од 
храна и градинарски отпад (кај собирањето материјал за рециклирање бројките 
секако варираат поради различните системи за собирање) предвидовме бројот на 
опслужени домаќинства за сценаријата со ниски и со високи трошоци да варира за 
+/- 20% околу средната бројка. 

Табела A - 6: Претпоставки за бројот на опслужени домаќинства 

Вид на собирање 
Број на опслужени домаќинства дневно 

Сценарио со ниски трошоци Сценарио со високи трошоци 

Останат отпад 970 1.454 

Рециклирање 654 1.616 

Храна 1.616 2.424 

Градинарски отпад 1.293 1.939 

Извор: Модел за собирање на Еуномија / експертска проценка 

 

                                                      

 

66 Евростат (2013), Дистрибуција на населението по степен на урбанизираност, вид на стан и група на 
приходи (извор: СИЛК) [ilc_lvho01], пристапено на 1 мај 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
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Видовите на садови и поврзаните капитални трошоци за секој од овие начини на 
собирање се наведени во Табелата A - 7. Трошоците за садови претставуваат просек 
од моменталните цени за канти во ОК. 

Табела A - 7: Видови садови и трошоци 

Вид на собирање Сад 

Капитални трошоци, ЕУР 

Сценарио со 
ниски трошоци 

Сценарио со 
високи 

трошоци 

Останат отпад Канта со тркала од 240 l 25,25 ЕУР 25,25 ЕУР 

Суви материјали 
за рециклирање 

2 x кутии од 55 l / канта со тркала од 240 l  6,32 ЕУР 25,25 ЕУР 

Храна Канти од 23 l и од 5 l 4,37 ЕУР 4,37 ЕУР 

Градинарски 
отпад 

Канта со тркала од 240 l 25,25 ЕУР 25,25 ЕУР 

Извор: ЕСПО (2014), Производи за отпад и рециклирање (вклучително канти со тркала), 
пристапено на 16 февруари 2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-
management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel 

 

Инфраструктура за собирање 

Претпоставуваме дека повеќето субјекти надлежни за отпадот ќе треба да изградат 
едно депо за возилата за собирање отпад од врата до врата (сценарио со ниски 
трошоци). Вообичаено е депоата за возила да се наоѓаат до претоварни станици, па 
претпоставуваме дека ќе има и такви. Претоварните станици би се користеле за 
понатамошен транспорт на сувите материјали за рециклирање и отпадот од храна, 
додека останатиот и градинарскиот отпад би се доставувале директно, но тоа може 
да варира кај различните субјекти. На субјектите во поруралните средини може да 
им се потребни две депоа / претоварни станици, за да се покрие поголемо 
подрачје. Затоа, за сценариото со високи трошоци претпоставивме дека половина 
од субјектите ќе мораат да изградат уште едно депо/претоварна станица. 

Врз основа на пазарните податоци од ОК, претпоставивме дека трошоците за 
изградба на депо/ПС може да варираат од 0,48 милиони ЕУР до 1,92 милиони ЕУР. 
Овие износи се користат за сценариото со ниски и за она со високи трошоци.  

Потребните капитални трошоци по тон капацитет за третман во новоизграден 
објект за селектирање материјали (ОСМ) варираат од 53 до 85 ЕУР.67 Ова зависи од 

                                                      

 

67 Пазарни податоци на Еуномија 

https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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економијата на обем, на пример ОСМ со поголем капацитет може да се изгради со 
пониски трошоци по тон капацитет. Во моделот ја искористивме просечната бројка 
од 69 ЕУР по тон. Исто така претпоставивме дека 75% од целиот сув материјал за 
рециклирање се испраќа во ОСМ во сценариото со високи трошоци, а во 
сценариото со ниски трошоци не се предвидува градење ОСМ. 

Собирни места 

Како што е наведено погоре, претпоставивме дека собирни места ќе се 
организираат само за колективни згради. 

Уделот на станови во колективни згради во секоја земја (како процент од вкупниот 
број живеалишта) е клучен параметар во моделот. За колективни згради се 
потребни различни системи за собирање и начелно потешко се остваруваат високи 
стапки на зафаќање. Претпоставката е дека процентот на станови во колективни 
згради изнесува 17% во сите земји. Оваа бројка се заснова на направена проценка 
за Хрватска врз основа на податоци од Евростат.68,69,70 

Беа направени неколку претпоставки во однос на бројот на домаќинства во една 
колективна зграда и количеството создаден отпад. Претпоставуваме дека има меѓу 
50 (сценарио со ниски трошоци) и 25 (сценарио со високи трошоци) домаќинства во 
секоја колективна зграда. Претпоставките за количеството отпад создаден од секое 
домаќинство седмично се претставени во Табелата A - 8. 

Табела A - 8: Отпад создаден од домаќинства во колективни згради 
седмично, литри 

Вид отпад 
Сценарио со ниски 

трошоци 
Сценарио со високи 

трошоци 

Останат 50 150 

Сув материјал за рециклирање и 
органски отпад 

100 150 

Извор: Модел за собирање на Еуномија / експертска проценка 

 

                                                      

 

68 Евростат (2015), Карактеристики на домаќинствата по степен на урбанизираност [hbs_car_t315], 
пристапено на 1 мај 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en 
69 Евростат (2013), Дистрибуција на населението по степен на урбанизираност, вид на стан и група на 
приходи (извор: СИЛК) [ilc_lvho01], пристапено на 1 мај 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 
70 Евростат (2013), Просечна големина на домаќинствата (извор: СИЛК) [ilc_lvph01], пристапено на 1 
мај 2015, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en
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Претпоставивме дека за секоја колективна зграда ќе се обезбедат четири 
контејнери од 1.100 литри по цена од 180 ЕУР по контејнер.71 Собирањето на 
отпадот се врши со возила од 26 тони, по едно за секој тек на отпадот, за коишто 
капиталните трошоци изнесуваат по 201.146 ЕУР по возило (ова е истата цена како 
за возилото за собирање отпад од врата до врата). Се претпоставува дека овие 
возила ќе можат да опслужат помеѓу 60 (сценарио со високи трошоци) и 100 
(сценарио со ниски трошоци) собирни места дневно по тек на отпад.72 

Претпоставуваме дека контејнерите ќе се празнат кога ќе се наполнат, па затоа 
зачестеноста на собирање ќе зависи од бројот на контејнери и количеството 
создаден отпад. За сценариото со ниски трошоци предвидовме секоја колективна 
зграда да добие два комплети контејнери (вкупно осум контејнери) - со тоа се 
намалува зачестеноста на собирањето, па со тоа и бројот на потребни возила, со 
што се намалуваат вкупните трошоци. 

Центри за рециклирање (ЦР) 

Претпоставката е дека потребната инвестиција за изградба на ЦР изнесува од 
309.000 ЕУР (сценарио со ниски трошоци) до 486.000 ЕУР (сценарио со високи 
трошоци).73,74,75 Овие два износи ги земаат предвид можните разлики во 
големината и трошоците за ЦР. 

Третман на отпадот 

Претпоставките за трошоците за капитални инвестиции по тон капацитет за третман 
се наведени во Табелата A - 9. За третманот на биоразградливиот отпад се 
наведени два различни износи. Пониските проценки се однесуваат на објект за 
компостирање на отворено (windrow), а повисоките проценки за капацитет за 
анаеробна дигестија. 

                                                      

 

71ЕСПО (2014), Производи за отпад и рециклирање (вклучително канти со тркала), пристапено на 
16 февруари 2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-
Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel 
72 Модел за собирање на Еуномија / експертска проценка 
73 Рисорс фјучерс (2004), Национална оценка на центрите за рециклирање (НОЦР), извештај за 
Акциската програма за отпад и ресурси (WRAP), 2004 
74 Совет на округот Дербишир (2012), Капитални расходи - центар за рециклирање отпад од 
домаќинства во Нортвуд (технологија и рециклирање), 2012 
75 Еуномија рисерч енд консалтинг (2001) Трошоци за управување со комуналниот отпад во ЕУ, 
извештај за Генералниот директорат за животна средина на Европската комисија, 2001 

https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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Табела A - 9: Капитални трошоци за третман на отпад 

Вид третман 

Капитални трошоци по тон капацитет 

Сценарио со ниски 
трошоци 

Сценарио со високи 
трошоци 

Депонија 138 ЕУР1 138 ЕУР1 

Компостирање на отворено / анаеробна 
дигестија 

85 ЕУР3 303 ЕУР4 

Извор: Еуномија (2014), „Развивање алатка за моделирање за создавање отпад и управување со 
него“, Додаток 5: Конечен извештај за финансиско моделирање за ГД за животна средина на 
Европската комисија согласно Рамковниот договор бр. ENV.C.2/FRA/2011/0020 

 

Претпоставки специфични за одделните земји 

Во ова поглавје се претставени дополнителни претпоставки што се искористени во 
моделирањето, а се специфични за секоја земја. 

Број на домаќинства 

Податоците за бројот на домаќинства во секоја земја, преземени главно од 
национални извори, се претставени во Табелата A - 10. 

Табела A - 10: Број на домаќинства 

Држава Година на податокот Број на домаќинства 

Албанија 2011 740.2561 

Федерација Босна и Херцеговина 2013 721.1992 

Република Српска 2013 414.8472 

Косово 2011 297.0904 

Поранешна југословенска Република 
Македонија1 2013 559.2623 

Црна Гора 2011 192.2425 

Србија 2011 2.487.8866 

Забелешки: 

1. Последните достапни податоци за домаќинствата се од 2002 г. Бројот на домаќинства е 
пресметан врз основа на 3,7 лица по домаќинство и население од 2.069.270. 

Извори: 
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1. ИНСТАТ (2011) Албанија - Прелиминарни резултати од Пописот на населението и 
становите 2011, 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf 

2. Агенција за статистика на Босна и Херцеговина (2013), Прелиминарни резултати од 
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Босна и Херцеговина 2013, 5 
ноември 2013, http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf 

3. Евростат (2016), Просечен број на лица по домаќинство, според состав на 
домаќинството, број на деца и возраст на најмалото дете [lfst_hhantych], пристапено 
на 21 јануари 2016, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en 

4. Агенција за статистика на Косово (2011), Попис 2011, https://ask.rks-gov.net/ENG/home 

5. МОНСТАТ (2013), Домаќинства и семејства во Црна Гора: Попис на населението, 
домаќинствата и становите во Црна Гора 2011, 27 септември 2013, 
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20e
n-za%20sajt.pdf 

6. Завод за статистика на Република Србија (2015), Демографски годишник на Република 
Србија 2014, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf 

 

Создавање отпад 

Историските податоци за создавањето отпад што се користат во моделот се 
преземени од алатките за проценка на состојбата со управувањето со отпадот. 
Искористените податоци се претставени во Табелата A - 11. Проекциите за 
количините создаден отпад во иднина се направени со годишна стапка на раст од 
1,5% одн. 2,5% во сценаријата со ниски одн. со високи трошоци. 

Табела A - 11: Создаден отпад во референтната година 

Земја 
Година на 
податокот 

Создаден КЦО, 
илјади тони 

Само отпад од 
домаќинства, % 
од создадениот 

КЦО 

количество 
отпад по 

домаќинство, kg 
по домаќинство 

годишно 

Албанија 2013 1.0001 80% (проц.)2 1.081 

Федерација Босна и 
Херцеговина 

2013 8023 80%4 890 

Република Српска 2013 389 80%4 750 

Косово 2013 8935 80% (проц.)2 2.3816 

Поранешна 
југословенска 
Република 
Македонија 

2015 7867 81%7 1.140 

Црна Гора 2013 3268 80% (проц.)2 1.360 

Србија 2014 2.1569 85%10 740 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en
https://ask.rks-gov.net/ENG/home
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf
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Земја 
Година на 
податокот 

Создаден КЦО, 
илјади тони 

Само отпад од 
домаќинства, % 
од создадениот 

КЦО 

количество 
отпад по 

домаќинство, kg 
по домаќинство 

годишно 

Забелешки:  

1. НЕА (2014), Извештај за состојбата на животната средина, репродуциран од ЕЕА, 
www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/albania 

2. Процентот на отпад од домаќинствата е проценет врз основа на податоци од други 
земји. 

3. Агенција за статистика на БиХ, Прво соопштение - јавно транспортирање и 
отстранување комунален отпад 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 и Федерален институт за 
статистика, Прво соопштение - собран и отстранет комунален отпад 2010, 2011, 2012 
и 2013  

4. Агенција за статистика на БиХ, Прво соопштение - јавно транспортирање и 
отстранување комунален отпад 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 - извори на собраниот 
комунален отпад. 

5. Пресметано врз основа на податокот за собрани 607 kt (Агенција за статистика на 
Косово (2013), Анкета за комуналниот отпад 2012, декември 2013, https://ask.rks-
gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012) и 
стапка на собирање од околу 60% (Министерството за животна средина и просторно 
планирање на Косово и Агенција за заштита на животната средина на Косово (2014), 
Извештај за состојбата со отпадот и хемикалиите, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf) 

6. Оваа бројка се смета за висока, најверојатно поради повисок процент на комерцијален 
отпад во КЦО отколку што покажуваат податоците. Сепак, се користеше 
официјалниот податок. 

7. Државен завод за статистика (2016), Комунален отпад, 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80 

8. МОНСТАТ, Сектор за статистики за шумарство и животна средина 
9. Извештај за состојбата на животната средина во Р. Србија за 2013, Глава 6 - 

Управување со отпадот 
10. Пресметано од бројките за вкупен отпад и отпад од домаќинства од Табела 1: 

Проектирано количество отпад, изразено во илјади тони годишно (извор: Стратегијата 
за управување со отпадот за периодот 2010-2019) 

 

Број на постојни / планирани и потребни санитарни депонии 

Градењето санитарни депонии е важен елемент на управувањето со отпадот на 
краток рок и овозможува постепено затворање на несанитарните и дивите 
депонии. Повеќето земји веќе депонираат дел од отпадот на санитарни депонии. 

Табелата A - 12 дава податоци за постојните санитарни депонии и проценка за 
бројот на дополнителни потребни депонии. 

https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80
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Табела A - 12: Моментално количество отпад што се депонира на 
санитарни депонии 

Земја 

Информации за 
депониите што 

моментално 
работат 

Проценка за бројот на потребни дополнителни санитарни 
депонии (СД) 

Албанија 

2 санитарни 
депонии, 63 
нерегулирани 
депонии 

Има 12 региони и се претпоставува дека на секој регион ќе му 
треба СД; постојат 2, значи потребни се дополнителни 10 СД 

Федерација 
Босна и 
Херцеговина 

4 санитарни 
депонии, 45 
несанитарни 

Постојат 4 СД, а 3 се во фаза на градење. Се проценува дека и со 
овие 7 СД 40% од населението нема да биде покриено. Затоа, се 
проценува дека ќе бидат потребни уште 5 СД. 

Република 
Српска 

2 санитарни 
депонии, 41 
несанитарни 

Во моментот на проценката во функција беа 2 СД, а 3 беа во фаза 
на градење, иако, дури и откако тие ќе се отворат, се проценува 
дека околу 20% од населението нема да биде покриено со СД. Се 
проценува дека ќе бидат потребни уште 5 СД.  

Косово 

8 „санитарни“ 
депонии, но не 
во согласност со 
стандардите на 
ЕУ 

Во Косово целиот отпад се депонира на т.н. санитарни депонии. 
Меѓутоа, иако требало депониите да се изградат во согласност со 
стандардите на ЕУ, сите тие се соочуваат со одредени проблеми 
предизвикани од лошо проектирање, незадоволителен квалитет 
на изградбата и/или слабости во работењето. Се претпоставува 
дека сите 8 ќе треба да се модернизираа по цена од 50% од 
цената за нова СД. 

Поранешна 
југословенска 
Република 
Македонија 

Ниту една 
депонија не е 
усогласена со 
стандардите 

Депонијата Дрисла опслужува население од околу 600.000; 
меѓутоа, просечното население по СД во земјата изнесува околу 
200.000. Вкупното население изнесува 2,1 милиони, па затоа се 
проценува дека ќе бидат потребни 10 СД. 

Црна Гора 
2 санитарни 
депонии, 19 
несанитарни 

Има 2 функционални СД, а 4 се наоѓаат во различни фази на 
проектирање и финансирање. Меѓутоа, има недостаток на СД во 
северот на земјата. Се проценува дека ќе бидат потребни уште 3 
СД. 

Србија 

5 санитарни 
депонии со 
вкупен 
капацитет од 
1.100.000 
жители 

Ако 5 санитарни депонии опслужуваат 1,1 милион, а вкупното 
население изнесува 7,1 милион, се проценува дека се потребни 
уште 27 СД. 

Извор: Национални проценки на состојбата со отпадот 

Трошоците за санитарна депонија се преземени од објавени документи за 
неодамнешни инвестиции за инфраструктура за отпад во регионот. Искористени се 
износи од 6 милиони ЕУР за сценариото со ниски трошоци и 8 милиони ЕУР за 
сценариото со високи трошоци. 
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A.2.2 Услуги за комунален отпад (трошоци по 

домаќинство) 

Со користење методологија конзистентна со искористената за изготвување на 
Европскиот референтен модел за управување со комунален отпад на Европската 
агенција за животна средина, проценетите вкупни годишни трошоци за собирање 
КЦО се пресметани по домаќинство.76  

Следните претпоставки за трошоците се искористени за пресметување на 
трошоците за третман и отстранување: 

 Моменталната стапка на рециклирање изнесува околу 10%; 

 При стапка на рециклирање од 50%, 15% е компостирање на биоразградлив 
отпад; 

 Останатите 50% се депонираат на санитарни депонии; 

 Се претпоставува дека растот на количеството отпад ќе биде 2% годишно во 
следните 10 години; 

 Просечните трошоци за постојните депонии се 15 ЕУР по тон; 

 Идните трошоци за депонии се 45 ЕУР по тон и 

 Трошоците за капацитети за третман на биоразградлив отпад, како 
компостирање во садови, се 35 ЕУР по тон. 

Проценката за количеството создаден отпад по домаќинство е претставена во 
Табелата A - 11. 

A.2.3 Проценка на трошоците за препораките во 

патоказот 

Целта на моделирањето на трошоците опишано во овој додаток е да се даде 
разумна проценка на трошоците поврзани со постапувањето по препораките 
содржани во патоказот изготвен согласно договорот. 

Трошоците претставуваат поткрепени проценки и не ги отсликуваат сите трошоци 
за сите активности предвидени во патоказот. Меѓутоа, мерките нагласени тука се 
добар показател за средствата потребни за постигнување значителен напредок во 
остварувањето на патоказот. Тие ги опфаќаат главните потребни расходи и даваат 
приказ на трошоците што би настанале за секоја од мерките. Во многу случаи, 
активностите може да бидат спроведени на друг начин, а не на оној претставен тука 
и да резултираат со различни трошоци. 

                                                      

 

76 Европска агенција за животна средина, Центар за отпад и материјали во зелена економија (2016), 
Европски референтен модел за комунален отпад, пристапено на:  3 јуни 2016, достапно на: 
https://etc-wmge.vito.be/node/11  

https://etc-wmge.vito.be/node/11
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Покрај тоа, дел од трошоците можеби веќе се финансирани или планирани во 
рамките на постојни или предложени пакети за поддршка.  

Во овој додаток се дава преглед на применетата методологија за проценка на 
трошоците за мерките, при што се наведени изворите на податоци и искористената 
литература. Исто така во него за секоја мерка се наведуваат претпоставките во 
врска со остварувањето на мерката, заедно со применетиот метод за пресметка на 
трошоците за мерката и главните претпоставки, на коишто се заснова пресметката. 

A.2.3.1 Методологија 

Собирање податоци 

Податоците се собрани од литература од земјите што беше разгледана во текот на 
проектот, за да се добијат специфичните информации за земјите и податоци за 
споредливи проекти и задачи, на пример: 

 Бројот и видот на различните објекти; 

 Изготвувањето стратегии и планови; 

 Затворањето и ремедијацијата на неусогласените општински и на дивите 
депонии; 

Дополнителни извори на информации опфаќаат: 

 Трошоци за споредливи проекти или иницијативи во Југоисточна Европа (на 
пр. во Грција, Романија и Бугарија), преку консултирање на планови за 
управување со отпадот, програми за поддршка и владини веб-локации; 

 Трошоци за мерки од обемна претходна работа за Комисијата за системи и 
мерки за управување со отпадот во Европа што се објавени во извештаи или 
со користење на експертска проценка заснована на тоа искуство;77 

Дел од податоците беа собрани од споредливите потреби за ресурси во Обединето 
Кралство, а особено за: 

 Трошоци по жител за борба против кривичните дела поврзани со отпадот и 
за поддршка на општините; 

 Потребни ресурси за издавање дозволи на објекти и инспекција и 

 Трошоци поврзани со воведувањето и примената на даноци на производи за 
еднократна употреба.  

Моделирање на трошоците 

Трошоците се претставени во евра, по реални цени за 2016 г. Пристапот во 
сумирањето на трошоците за мерките се разликува зависно од видот на потребните 
ресурси и достапните податоци. 

                                                      

 

77  
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Дел од трошоците првично беа пресметани како еквивалент на полно работно 
време (ЕПРВ) за конкретен вид и степен на работник од јавниот или приватниот 
сектор. Потоа се пресметуваат трошоците за тој ЕПРВ со користење на: 

 просечната плата по сектор (јавен сектор, работници со високо 
образование); 

 прилагодено за разликите во плати меѓу различните степени во јавниот 
сектор. 

Други трошоци се пресметуваат врз основа на достапни податоци за други 
европски земји. Кога беше проценувано дека голем дел од трошоците се трошоци 
за работна сила, соодветен дел од тие трошоци беа прилагодувани за да се земе 
предвид разликата во платите меѓу земјата, на којашто се однесуваат податоците и 
земјата во патоказот.  

A.2.3.2 Клучни аспекти и претпоставки 

Население 

Податоците за населението и домаќинствата во земјите се наведени во поглавјето 
A.2.1.2. 

Плати 

Просечните плати по сектор и стопанска дејност беа земени од скорешни службени 
статистики, ако тоа беше можно. Потоа тие по потреба беа конвертирани од 
националната валута во евра со помош на податоци на Евростат за 2015, кога тие 
беа достапни или податоци од Google Finance од 26.04.2016 г. 

Податоците за годишните плати се наведени подолу во Табелата A - 13. 

Табела A - 13: Просечни годишни бруто плати, ЕУР 

Земја Просечна плата 
Плата во 
јавниот 
сектор 

Стручни, 
научни и 
технички 
дејности 

Албанија1 3.248 4.740 3.533 

Федерација Босна и Херцеговина2 8.630 12.199 9.387 

Република Српска3 8.630 12.199 9.387 

Косово4 5.709 7.421 6.209 

Поранешна југословенска Република Македонија5 6.362 7.582 9.296 

Црна Гора6 8.917 9.336 7.819 

Србија7 6.265 8.033 6.814 
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Извори: 

1. Институт за статистика, Албанија (2015), Просечна месечна плата по занимање во 
јавниот сектор, 2000-2014; Просечни месечни плати по работник по стопанска дејност, 
2000-2013; пристапено на 26.04.2016, http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-
cost.aspx 

2. Агенција за статистика на Босна и Херцеговина (2015), Прво соопштение, Просечни 
месечни исплатени нето приходи на вработените лица, март 2015, 
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf 

3. В. горе  

4. Завод за статистика на Црна Гора (2015), Просечни бруто плати по стопанска дејност, 
пристапено на 26.04.16, http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24 

5. Државен завод за статистика на Република Македонија (2016), Просечна месечна 
исплатена бруто плата по работник, февруари 2016, пристапено на 26.04.16, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41 

6. Агенција за статистика на Косово (2015), Резултати од анкетата на работната сила за 
2014 г., пристапено на 26.04.16, https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications 

7. Република Србија (2016), Соопштение на Републичкиот завод за статистика, 
пристапено на 26.04.16, 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&
pubKey=3549 

За проценка на трошоците за ЕПРВ за работници од различен степен во јавниот 
сектор се применија коефициентите од Табелата A - 14. 

Табела A - 14: Сооднос на платите во јавниот сектор по степен, сооднос 
на платата за степен и просечната плата во јавниот сектор 

Степен на работници во јавниот сектор 
Сооднос на платата за степенот: просечната плата во 

јавниот сектор1 

Високи раководители 2,142 

Раководители 1,55 

Работници со високо образование 1,15 

Техничари 0,89 

Административни работници со средно 
образование 

0,78 

Општи работници 0,70 

Извор:  

1. Институт за статистика, Албанија (2015), Просечна месечна плата по занимање во 
јавниот сектор, 2000-2014, пристапено на 26.04.2016, 
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx; 

2. Влада на Црна Гора (2015), Национален план за управување со отпад во Црна Гора за 
периодот 2015-2020 

http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf
http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41
https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
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Оваа пресметка на платите за различните степени се поклопува со податоците од 
студијата за платите во управувањето со отпадот на регионално ниво спроведена 
во Црна Гора во 2015 г. и цитирана во НПУО 2015-20.78 Работниците со високо 
образование заработувале 1,17 просечни плати во јавниот сектор, а 
раководителите на сектори (правен, финансиски, технички и оперативни) 
заработувале 1,56 просечни плати во јавниот сектор, што посочува на заклучокот 
дека овие претпоставки се валидни за целиот регион.  

Упатства за минимални стандарди и добри практики 

Трошоците за изготвување упатства за минимални стандарди и добри практики врз 
основа на постојните национални упатства се проценува на 40.000 ЕУР. 

Затворање и ремедијација на депонии 

Потребна е контрола на постојните депонии пред донесување детална оценка, за 
да се утврдат активностите за ремедијација што веројатно ќе бидат потребни за 
секоја локација. 

Во отсуство на сеопфатни оценки, неа направени претпоставки за бројот на 
постојни депонии што треба да се усогласат со стандардите и бројот на депонии 
што ќе бараат затворање и ремедијација. Поголемиот број неусогласени општински 
депонии ќе се заменат со помал број санитарни регионални депонии, за да се 
искористи економијата на обем. Затоа, освен онаму каде што во постојни планови 
се утврдува поинаку, се претпоставува дека 10% од постојните неусогласени 
депонии ќе се модернизираат, а 90% ќе се затворат. Трошоците за изградба на 
санитарни депонии (вклучително трошоците за модернизирање) беа проценети 
како дел од моделирањето на трошоците опишано во поглавјето „Третман на 
отпадот“ во A.2.1.2. 

Бројот на постојни неусогласени депонии е наведен погоре во Табелата A - 12, а 
проценките за бројот на оние, каде што ќе треба затворање и ремедијација, заедно 
со помалите диви депонии, се наведени подолу во Табелата A - 15. 

Табела A - 15: Број на општински и помали диви депонии што бараат 
затворање и ремедијација 

Земја 
Општински депонии 

за ремедијација 
Диви депонии 

Албанија 56 700-1500* 

Федерација Босна и Херцеговина 40 340 

Република Српска 36 270 

                                                      

 

78 Влада на Црна Гора (2015), Национален план за управување со отпад во Црна Гора за периодот 
2015-2020 
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Земја 
Општински депонии 

за ремедијација 
Диви депонии 

Косово 0 350-900* 

Поранешна југословенска Република 
Македонија1 54 1.000 

Црна Гора 17 155 

Србија 147 3.500 

Забелешки: 

1. Под претпоставка дека има сличен број депонии низ целиот регион. 

Извори: Национални проценки на состојбата со отпадот; Федерален институт за статистика, 
Федерација Босна и Херцеговина (2011), Прво соопштение: Собран и депониран комунален цврст 
отпад во 2010”, бр. 20.5.1, 20 јули 2011; Републички завод за статистика на Република Српска 
(2013), Создаден, собран и депониран отпад во 2013, бр. 218/14, 1 септември 2014 

 

Иако има значителни разлики во големината на општинските депонии, просечниот 
број на населението опслужено со постојните општински депонии во земјите 
(добиен со делење на населението со бројот на општински депонии) е релативно 
конзистентен, имено изнесува 32.000 до 52.000 жители по депонија. Затоа, начелно 
може да се применат исти просечни трошоци по депонија за сите земји во 
истражувањето.  

Трошоците за затворање и ремедијација на неусогласените депонии се проценети 
врз основа на споредливи податоци од литература, а особено од: 

 стратегија за затворање и ремедијација на општинските депонии во 
поранешната југословенска Република Македонија од 2012 г.;79 

 постојани финансирани проекти за ремедијација на две депонии во Црна 
Гора (депониите Кафе и Вртјељка);80 и 

 програми за ремедијација и затворање депонии во Грција и Бугарија.  

Трошоците за ремедијација на постојна општинска депонија за мешан отпад може 
да варираат зависно од големината на депонијата и видот на потребната 
ремедијација - во поранешната југословенска Република Македонија, трошоците за 
затворање и ремедијација на 54 општински депонии се проценуваат на износи од 
3.600 ЕУР за расчистување мала депонија (180 m3) до 2,7 милиони ЕУР, а 

                                                      

 

79 Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија (2012), 
Развивање на капацитетите за спроведување на директивата за депонии на ЕУ - затворање на 
нестандардните депонии и инспекција 
80Министерство за одржлив развој и туризам на Црна Гора (2015), Преглед на статусот на проектите 
во областа на општинската инфраструктура и животната средина. 
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просечните трошоци изнесуваат 0,5 милиони ЕУР. Депонијата Вртјељка во Црна 
Гора, на којашто се депонирале 21.500 тони отпад годишно (еквивалентно на 
опслужување население од 45.000) може да се земе како репрезентативна за 
„просечна“ општинска депонија, а трошоците за нејзина ремедијација изнесуваа 
1,6 милиони ЕУР, додека ремедијацијата на поголемата депонија Кафе чинеше 5 
милиони ЕУР.  

Поради овие разлики во потенцијалните трошоци, беше направена проценка на 
опсег на трошоци по депонија. Пониската проценка поаѓа од претпоставка за иста 
дистрибуција и трошоци како во поранешната југословенска Република Македонија 
и просек од 0,5 милиони ЕУР по општинска депонија. Меѓутоа, реалните примери 
посочуваат на заклучокот дека просечните трошоци може да се повисоки, имено 
поблиску до 1,6 милиони по депонија, како за затворањето на депонијата Вртјељка 
во Црна Гора и во програмата за затворање на нестандардните депонии во 
Бугарија81 Затоа проценката за горната граница на опсегот беше пресметана со 
просек од 1,6 милиони ЕУР. 

Исто така има значителен број дополнителни, диви депонии во секоја од земјите. 
Трошоците за нивно расчистување ќе варираат зависно од видот на соодветната 
ремедијација - зависно од големината на депонијата, видот на отпадот во неа и 
потенцијалот за загадување на подземните води. Трошоците за рекултивирање 
диви депонии може да варираат од 16.500-30.000 ЕУР по хектар.82  

Се проценува дека речиси 3600 диви депонии што се проучени во Србија имаат 
вкупна површина од 1.342 хектари.83 Во седумте земји опфатени во студијата 
проценките за бројот на диви депонии варираат од една на 2.000 жители во Србија 
и поранешната југословенска Република Македонија до една на 7.000 жители во 
ФБиХ. 

Имајќи ги предвид овие две несигурности - колку природата на дивите депонии во 
секоја од земјите е споредлива со природата на оние во Србија и трошоците за 
расчистување по хектар - беа пресметани горна и долна граница на овие трошоци.  

Долната граница беше пресметана под претпоставка дека идентификуваните 
депонии се слични по големина и состав на идентификуваните депонии во 
студијата во Србија. Пријавената површина на депониите во Србија беше намалена 
сразмерно на бројот на диви депонии во секоја земја и беа претпоставени трошоци 
од 16.500 ЕУР по хектар. 

Со оглед на тоа што други претходни проценки за бројот на депонии биле прениски 
и биле пропуштени помалите депонии, а и поради тоа што другите земји можеби 
имаат помалку, но поголеми депонии, горната граница беше пресметана со 

                                                      

 

81 ЕК (2012), Факти за Бугарија 
82 К. Вејдемејн, М. Линдерт и И. Бремер (2010), Препораки во однос на организацијата и 
управувањето со идното регионално управување со отпадот во Македонија, септември 2010 
83 ISWA (2012) Извештај за состојбата на нацијата: Србија, декември 2012 
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прилагодување на големината на депониите во Србија во хектари според бројот на 
населението. Веројатно е дека нивото на нелегално фрлање отпад историски било 
слично во целиот регион, а стапката на покриеност на населението со официјални 
услуги за собирање отпад во Србија се вбројува меѓу највисоките во регионот. 
Покрај тоа, беа земени повисоките трошоци од 150.000 ЕУР по хектар. 

Опсегот на трошоци добиен како резултат од тоа е многу голем, што ја отсликува 
несигурноста околу потребното ниво на ремедијација. Веројатно е дека повеќето 
диви депонии се мали и ќе може да се расчистат со ниски трошоци, на пример со 
транспортирање на отпадот на алтернативна локација. 

Откако се направени овие проценки, неодамна беа алоцирани или потрошени 
средства за решавање на проблемот со дивите депонии. 

Активности за спроведување на законите и гонење транспортери и оператори 
со отпад 

Потребни се дополнителни ресурси на регионално и на национално ниво за 
проширување и соодветно финансирање на истрагите, казнувањето и кривичното 
гонење на сторители на повеќекратни и сериозни кривични дела. 

Овие трошоци беа моделирани врз основа на неодамнешни препораки од извештај 
на Еуномија за Владата на ОК за потребниот износ на средства.84 Спроведувањето 
на законите на општинско ниво е опфатено подолу во поглавјето за надлежностите 
на општините. 

Табела A - 16: Препорака за дополнителни ресурси за спроведување на 
законите 

Вид на ресурси Трошоци 

Истраги/гонење Да се зголеми на 0,7 ЕУР по жител 

Општински персонал за спроведување на законите 
(ЕПРВ) 

Опфатено кај општинските надлежности 

Забелешки: трошоците по жител се изведени од препораките за владата на ОК содржани во 
извештајот на Еуномија „Справување со валканата тајна на Британија“ од 2014 г. 

 

Спојување на надлежностите за издавање дозволи и инспекција 

Постоењето на еден национален орган што ќе биде надлежен и за издавање 
дозволи и за инспекција може да значи заштеда на трошоци споредено со 
моменталната состојба. Заштедите може да се постигнат преку: 

                                                      

 

84 Еуномија (2014), Справување со валканата тајна на Британија 
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 можноста да се одредуваат приоритети и да се спроведуваат инспекции врз 
основа на проценки направени при издавањето на дозволите, значи 
зголемување на ефикасноста на инспекциите; 

 заштеда на административни трошоци преку централизирано управување со 
базите на податоци и евиденциите;  

 гарантирање дека системот за инспекции ќе функционира беа евентуални 
конфликти на интереси (меѓу инспекцијата и 
сопственоста/функционирањето/утврдувањето на надоместоците кај 
субјектите); 

 евентуална можност за намалување на бројот на инспектори преку 
комбинирање надлежности и спроведување поефикасни работни практики 
и процеси во еден единствен тим и 

 можност за поефективно координирање и обука на персоналот за 
постигнување конзистентно ниво на знаење и негова примена. 

Може да настанат дополнителни трошоци за опрема и патување, ако органот е 
целосно централизиран (наместо постоење на регионални канцеларии). 

Изготвување план за управување со отпад 

 Се проценува дека повторното изготвување план за управување со отпад чини 
околу 500.000 ЕУР, ако се врши од надворешни лица, особено ако опфаќа СОВЖС. 
Подобар пристап би бил планот да го изготвуваат службеници со надзор и обука од 
надворешни лица. Тоа би помогнало во развојот на капацитетите на локално ниво. 

Трошоците за стратегија за спречување на создавањето отпад веќе беа утврдени за 
Косово од страна на Јуропеид во Планот за управување со отпад на Косово 
(ПУОК)85, којашто стратегија според авторите треба да опфаќа план за активности за 
спречување на создавањето отпад фокусирани на поголемите градови. За 
овозможување соодветно истражување на пристапите за справување со 
приоритетните текови на отпадот што не потекнуваат од домаќинствата и за 
изготвувањето на програмата предвидовме трошоци од 150.000 ЕУР. 

Зголемување на инспекцискиот персонал 

Може е потребно зголемување на нивото на ресурси за инспекција (коишто и ќе ги 
издаваат дозволите за управување со отпадот и еколошките дозволи и ќе 
спроведуваат инспекции)  од сегашното ниво. Донесувањето построго 
законодавство за одговорност на производителот ќе создаде дополнително 
оптоварување за инспекциските органи да обезбедат почитување на законите. 

Бројот на инспектори препорачан за поранешната југословенска Република 
Македонија во 2015 г. изнесувал 20 на национално ниво и 60 на општинско ниво, 
при што авторите на извештајот очекувале дека тие би можеле да се спојат во 

                                                      

 

85 Јуропеид (2016), Поддршка за управувањето со отпадот во Косово: Извршно резиме на Планот за 
управување со отпадот 
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национална служба со 64 инспектори. Овие инспектори би биле надлежни за 
издавањето еколошки дозволи и за инспекцијата - во Црна Гора, 75 од 380 локални 
инспектори вршат инспекции за управување со отпадот. 

Врз основа на тоа, онаму, каде што постои перцепција дека моменталниот 
инспекциски орган има премалку персонал, препорачуваме минимално ниво на 
персонал врз основа на бројот на инспектори по жител препорачан за поранешната 
југословенска Република Македонија. Онаму, каде што е познат моменталниот број 
на персоналот за спроведување на законите, можевме да ги пресметаме вкупните 
трошоци за зголемувањето до препорачаното минимално ниво. 

Се претпостави дека секој инспектор заработува плата на степен „техничар“ во 
јавниот сектор и покрај тоа прави дополнителни трошоци за опрема и патување 
(дополнителни 1.000 ЕУР годишно). 

Очекуваме потреба од годишен раст на тие ресурси за инспекции поради 
дополнителни работи за издавање дозволи и инспекција предизвикани од 
отворањето нови објекти за управување со отпад и заострување на 
законодавството за одговорност на производителите.  

Табела A - 17: Препорака за минимум потребни ресурси за инспекција 
во ЕПРВ 

ЕПРВ за управување со отпад 
Препорака за минимум 

потребни ресурси во 
ЕПРВ 

ЕПРВ за управување со 
отпад 

Albania 89 19 

Федерација Босна и Херцеговина 73 16 

Република Српска 41 9 

Косово 56 12 

Поранешна југословенска Република 
Македонија 

64 14 

Црна Гора 75 16 

Србија 220 47 

   

Персонал во министерството 

Се препорачува министерствата да имаат тим од најмалку 4 до 10 лица, за да можат 
да посветат доволно ресурси на изготвувањето законодавство за управување со 
отпадот и да обезбедат соодветна координација и спроведување на националните 
програми и планови, вклучително спроведувањето на овој патоказ. Во моделот беа 
предвидени до 2 високи раководители, 3 раководители и 5 работници со високо 
образование. 
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Општински персонал за управување со отпад 

Општините треба да го зголемат својот персонал за ефективно координирање на 
управувањето со отпадот на општинско ниво. Како насока може да се каже дека 
бројот на работници за функционален систем може да изнесува околу 3-4 по 
општина, без оперативниот персонал и персоналот за мониторинг и инспекција. 

Просечниот број на домаќинства по административен регион и по општина е 
прикажан во Табелата A - 18. 

Табела A - 18: Домаќинства по административен регион и по општина 

Земја Просечен број на домаќинства по општина 

Албанија 12.135 

Федерација Босна и Херцеговина 9.129 

Република Српска 6.482 

Косово 7.818 

Поранешна југословенска Република 
Македонија 

6.991 

Црна Гора 8.358 

Србија 15.263 

 

Како насока беше искористен следниот пример за моделирање на потребниот 
персонал на регионално и општинско ниво, за да се проценат потребните ресурси 
по степени. 

Во овој модел е земена предвид релативно малата големина на општините 
споредено со европските земји со поразвиени системи за управување со отпад. 

Моделот предвидува дека потребите од персонал на општинско ниво се: 

 1 Раководител на служба на ниво на висок раководител; 

 1 менаџер за мониторинг (работник со високо образование); 

 1 службеник за податоци и успешност (работник со високо образование) и 

 0,5 ЕПРВ финансиски службеник. 

Во моментот во секоја општина има најмногу по еден службеник надлежен за 
управување со отпадот. Затоа, се проценува дека потребите од зголемување 
изнесуваат 2,5 ЕПРВ по општина: 1 ЕПРВ на ниво на раководител и 1,5 ЕПРВ на ниво 
на работник со високо образование. 

Покрај тоа, се препорачува општините да вработат персонал што ќе помогне со 
основната едукација и спроведувањето на законите во текот на преминот кон 
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поформално управување со отпадот и чистењето на дивите депонии и тоа најмалку 
1 ЕПРВ по општина на ниво на техничар. 

Обука за персоналот во министерството 

Персоналот во министерствата би имало корист од зголемување на знаењата и 
вештините за спроведување на клучните мерки и за јавни набавки, во обем што им 
е потребен за нивната работа (на пример, во врска со опасниот отпад и со 
поддршката на општините во подготовката и вршењето на нивните услуги). Треба 
да се развие програма за обуки насочени кон тие области. 

Трошоците за овие обуки беа проценети врз основа на постоењето на лице 
надлежно за координација на обуките во министерството и програма на 
надворешни обуки, со првични трошоци од 20.000 ЕУР и тековни трошоци од 
10.000 ЕУР годишно. 

Обука и поддршка за општините 

Треба да се изготви програма за обука и поддршка на општините, за да се зголемат 
капацитетите на персоналот во општините. Тоа треба да биде повеќегодишна 
програма за поддршка со прилагодена обука за услуги за собирање, јавни набавки 
и стратешко планирање. 

Програмата би опфатила: 

 обука за општинскиот и регионалниот персонал за собирање отпад, јавни 
набавки и пазари за рециклирање преку курсеви, работилници, семинари и 
онлајн ресурси; 

 програма за финансиска поддршка за општините, за да им се помогне во 
спроведувањето иницијативи за комуникација и спречување на создавањето 
отпад и во подобрувањето на услугите и 

 активности за односи со јавноста за да се создаде ангажирана заедница 
околу општинскиот персонал. 

ОК троши околу 0,35 ЕУР по жител за WRAP, тело што е основано за управување со 
овие активности во Англија. Имајќи го предвид помалото население, сличен буџет 
би овозможил тековно управување со програмата и можност за организирање 
иницијативи насочени кон бизнисот и индустријата. Средствата за првата година би 
се фокусирале на развивањето ресурси за обука.  

 Програма за соработка со општините 

Програмата за соработка со општините треба да се спроведува преку процес на 
изготвување планови и стратегии, за да може плановите соодветно да ги 
поддржуваат интересите и потребите на општинско ниво, каде што отпадот се 
создава и собира. Овие планови и стратегии треба да вклучуваат, на пример: 

 ревидирање на постојните депонии и капацитет за управување со отпадот; 

 собирање податоци за нелегални и диви депонии; 

 ревидирање на националниот план за управување со отпад и 
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 изготвување и спроведување програми за спречување на создавањето 
отпад. 

Еден ЕПРВ на повисок степен и еден административен работник се потребни за 
изготвување и осигурување на спроведувањето на програмата за соработка, 
воспоставување интензивен дијалог меѓу националното, регионалното и 
општинското ниво и евентуално преземање улога во олеснувањето на 
меѓуопштинската соработка. Беа вклучени и дополнителни трошоци за патување и 
организација на состаноци засновани на состанок со секоја општина два пати 
годишно, коишто се проценија на 400 ЕУР по општина годишно. 

Систем за собирање податоци и мониторинг 

Развивањето и тековното одржување сеопфатен систем за собирање податоци и 
мониторинг заснован на електронско следење податоци и известување (од 
создавачите, преку собирачите, па сѐ до постапувачите со отпадот) е моделирано 
врз основа на пријавени трошоци за создавање и одржување споредливи системи. 

Трошоците за создавање онлајн регистар од ваков вид се проценуваат на 4 
милиони ЕУР (според пониската граница на трошоците утврдена преку 
истражувањето за ваквите регистри спроведено од Еуномија).86 Се претпоставува 
дека трошоците за тековно управување и одржување ќе бидат 30% поголеми од 
оние за одржување на електронскиот систем во ОК (поради поголема сложеност). 
Меѓутоа, беше претпоставено дека две третини од овие трошоци ќе отпаѓаат на 
домашни експерти за ИТ, па предвид се земени разликите во платите. Резултатот се 
годишни трошоци за одржување од 160.000 до 205.000 ЕУР по земја. 

Исто така се проценува дека трошоците за развивање на системот може да се 
намалат ако земјите користат иста платформа (можеби од земји-членки на ЕУ). Се 
проценува дека тоа ќе ги намали трошоците за развој на помалку од 1,5 милиони 
ЕУР по земја. 

Во моделот е вклучен следниот персонал за управување со системот и негова 
промоција: 

 Тим од три лица за управување со базата на податоци, составен од еден 
вработен на ниво на раководител и тројца на ниво на техничари и 

 Дополнителни три лица со високо образование за: 
o Осигурување на собирањето на податоците според потребите и  
o Осигурување дека општините и лицата што работат со отпад ќе бидат 

обучени за употреба на системот и правилно ќе ги пријавуваат 
податоците. 

                                                      

 

86 Еуномија (2014), Проценка на влијанието на опциите за следење на целните вредности од 
Рамковната директива за отпад, Директивата за депонии и Директивата за пакување и отпад од 
пакување, Додаток 8 - Проценка на трошоците за онлајн регистри 
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Покрај тоа, со проценет буџет од 500 ЕУР годишно по општина би се поддржала 
обуката за општините и операторите за користење на системот. 

Материјали за информативни и кампањи за зголемување на свеста 

Беа проценети трошоци од 1,5 ЕУР по домаќинство за изготвување и дисеминација 
на материјали за комуникација врз основа на искуството на Еуномија за потребното 
ниво на трошоци за комуникација.  Овој износ е споредлив со годишните трошоци 
од 1,2 ЕУР по домаќинство за периодот 2015-17 г. предложен во Планот за 
управување со отпад на Косово изготвен од Јуропеид. 

Се претпоставува дека материјалите за кампањите ќе се изготвуваат на национално 
ниво, а ќе се дисеминираат преку општините. 

Даноци на кеси и производи за една употреба 

Европските искуства со примената на даноци и давачки за пластични кеси даваат 
основа за проценка на еднократните трошоци за националните влади, но и на 
влијанието врз потрошувачката, а со тоа и на приходот од давачките. Овој модел на 
трошоците не е анализа на трошоците и предностите и не ги зема предвид 
промените на трошоците за потрошувачите и трговците на мало и економското 
влијание, а ги опфаќа само трошоците за властите за воведување и примена на 
системот и приходот за властите од давачките. 

Трошоците за воведување на системот се засновани на трошоците утврдени во 
проценки на влијанието на воведувањето давачка за пластични кеси, пред сѐ: 

 Влада на Шкотска (2013),Делумна оценка на влијанието врз бизнисот и 
регулаторното влијание на давачката на кеси, 
www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf и 

 Влада на Велс (2011),Меморандум за образложение на (измената на) 
прописот за давачката на кеси за еднократна употреба (Велс) од 2011 г. 

Приходите од давачката се пресметуваат на следниот начин: 

Единечен износ на давачката х (моментален број на единици по жител х (1 - 
намалување на употребата)) х население 

Направени се проценки за моменталната потрошувачка по жител врз основа на 
достапни податоци за Бугарија, Романија и Хрватска.87 За пластичните кеси се 
претпостави дека давачката по единица и намалувањето на употребата ќе бидат 
споредливи со оние во постојните системи. Претпоставките применети во 
пресметките на трошоците и приходите се наведени во Табелата A - 19, а 
предвидените вкупни трошоци и приходи се наведени во Табелата A - 20. 

  

                                                      

 

87 БиоИС (2011), Оценка на влијанието на опциите за намалување на употребата на пластичните кеси 
за еднократна употреба, Извештај за Европската комисија 

http://www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf
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Табела A - 19: Клучни карактеристики и влијанија од давачките на 
производи 

 
Пластични кеси за еднократна употреба 

Трошоци за комуникација и првична 
примена, ЕУР по жител 

0,13 ЕУР 

Трошоци за донесување на 
законодавството 

180.000 ЕУР, прилагодено според разликите во 
платите 

Годишни трошоци за администрирање и 
спроведување, ЕУР по жител 

0,11 ЕУР 

Давачка по единица, ЕУР 0,03 ЕУР 

Референтна потрошувачка, кеси по 
жител 

250 

Намалување на потрошувачката како 
резултат на давачката, % намалување 

76% 

Извори: БиоИС (2011), Оценка на влијанието на опциите за намалување на употребата на 
пластичните кеси за еднократна употреба, Извештај за Европската комисија; Влада на 
Шкотска (2013), Делумна оценка на влијанието врз бизнисот и регулаторното влијание на 
давачката на кеси; Влада на Велс (2011), Меморандум за образложение на (измената на) 
прописот за давачката на кеси за еднократна употреба (Велс) од 2011 г. 

 

Табела A - 20: Трошоци и приходи од давачките на производи по земја 

Земја 

Трошоци за 
воведување 

(милиони 
ЕУР) 

Годишни 
трошоци 
(милиони 

ЕУР) 

Годишни 
приходи 

(милиони 
ЕУР) 

Нето 
годишни 
трошоци 
(милиони 

ЕУР) 

Албанија 0,71 0,34 5,21 -4,87 

Федерација Босна и Херцеговина 0,60 0,28 4,27 -3,99 

Република Српска 0,35 0,15 2,39 -2,23 

Косово 0,47 0,21 3,28 -3,07 

Поранешна југословенска 
Република Македонија 

0,54 0,24 3,74 -3,49 

Црна Гора 0,21 0,07 1,12 -1,05 

Србија 1,75 0,83 12,83 -12,00 
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Не се очекува дека давачките на други предмети за еднократна употреба, како 
чаши и прибор за јадење, ќе имаат големо влијание на потрошувачката, бидејќи 
има очигледни алтернативи на пластичните кеси за еднократна употреба што не им 
создаваат тешкотии за потрошувачите. Во отсуство на студии на примери, 
проценката на влијанието и приходите од давачки на тие други предмети не спаѓа 
во опсегот на ова истражување. 

Одговорност на производителот 

Ако одговорноста на производителот се спроведе во согласност со предложениот 
член 8а, тогаш следува дека трошоците ќе паднат на товар на производителите и 
увозниците. Тешко е целосно да се проценат вкупните трошоци за производителите 
и увозниците, но се очекува дека тие ќе изнесуваат 10-15 ЕУР по домаќинство на 
среден и долг рок. 

  



  234 

A.3.0 Примери за проекти во Западниот 

Балкан финансирани од 

меѓународни донатори 

Во табелите подолу за секоја од шесте земји опфатени во студијата се наведени 
примери за проекти што биле финансирани од меѓународни финансиски 
институции во последните години. Ова не е исцрпна листа, туку дава само преглед 
на видовите проекти што се финансирани во Западниот Балкан. 
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A.3.1 Албанија 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

КфВ 

Студија за изводливост 
за изградба на 
регионална санитарна 
депонија - Регион 
Валона 

 

WBIF и КфВ обезбедија средства за планирањето и 
изградбата на нова регионална санитарна депонија во 
регионот Валона. 

http://www.plan-
consult.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=56&Itemid=47  

  
 K 
  

16.700.000 ЕУР 

Грант од КфВ: 4.000.000 ЕУР 

Заем од КфВ: 10.200.000 

Грант од WBIF: 1.000.000 ЕУР 

Национален придонес: 
1.500.000 ЕУР 

2014 

Подготовка 

Групација на Светската банка 

Проект за советодавни 
услуги (Проект за цврст 
отпад во Тирана) 

Цел на проектот е подобрување на услугите за 
управување со цврстиот отпад во градот Тирана во 
Албанија преку јавно-приватно партнерство. Целите се: 

 Мобилизирање инвестиции од приватниот 
сектор; 

 Подобрување на пристапот на населението до 
услуги за управување со цврст отпад;  

 Подобрување на практиките за управување со 
отпад и 

 Модернизирање на депониите. 

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B95

 
 

755.129 УСД 

(1 ГБП = 1,46 УСД) 

2013  

Запрен 

http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

2CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument 

Проект за интегрирано 
управување и чистење 
на крајбрежната зона 
(АПЛ 1) 

Цел на проектот е да и се помогне на владата во 
развивањето на одржливиот туризам преку 
подобрување на јавната и комуналната инфраструктура 
и услугите за заштита на животната средина. 
Компонентата од овој проект што се однесуваше на 
отпадот ја опфаќаше санитарната депонија Бајкај-
Палави, којашто сѐ уште се гради поради тешкотии со 
пронаоѓањето и откупот на локацијата, добивањето 
дозвола, воспоставувањето на раководните структури и 
утврдувањето на надоместоците. Други проекти 
поврзани со отпадот опфаќаа претоварна станица и 
ремедијација и ограничување на опасноста од 
загадување од поранешна хемиска фабрика.  

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-
coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en 

   

38,56 милиони УСД 

30% за цврст отпад 

Кредит од Светска банка 
(Асоцијација за 

меѓународен развој) од 17 
милиони УСД 

Влада на Албанија - 5,71 
милиони УСД 

Други донатори се 
Европската комисија, 
Австрија, Холандија и 

Јапонија. 

2005 

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) 

Инвестиција во Едипак 
Ш.а за поддршка на 
плановите на 
претпријатието за 
инсталирање 
производствена линија 
за рециклирана хартија 
и воспоставување мрежа 
за рециклирање отпадна 
хартија низ Албанија. 

ЕБОР инвестираше 2 милиони ЕУР во најголемиот 
производител на картон и пакување во Албанија. 
Средствата се наменети за поддршка на новата 
производствена линија за рециклирана хартија и 
воспоставување мрежа за рециклирање низ Албанија. 
Претпријатието планира да постави канти за отпадна 
хартија на места со голема потрошувачка, како трговски 
центри, складишта на увозници (особено на овошје и 
зеленчук), министерства, општини, универзитети и 
печатници.  

 
  Инвестиција од 2 милиони 

ЕУР 

2009 

Завршен 

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Средствата треба да му овозможат на претпријатието да 
ги намали трошоците преку намалување на зависноста 
од увоз на хартија за производствениот процес.  

http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-
comes-to-albania.html 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Студиска посета за 
заштита на животната 
средина во околината на 
пристаништа 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 
описи на проектите.  

 
 Непознато 2016 

Студиска посета за 
депонии  

 Непознато 
2014 

Завршен 

Работилница за 
интегрирани политики за 
животна средина и 
здравје 

 
 Непознато 

2011 

Завршен 

 

  

http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
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A.3.2 Босна и Херцеговина 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Групација на Светската банка 

Втор проект за 
управување со цврстиот 
отпад 

Дополнително 
финансирање за Вториот 
проект за управување со 
цврстиот отпад - ЕК ИПА 

Цел на проектот е да се подобрат достапноста, 
квалитетот и еколошката и финансиската одржливост на 
услугите за управување со цврстиот отпад во 
опфатените региони и комунални претпријатија. 

Во 2012 г. беа одобрени дополнителни средства за 
проширување на инфраструктура и покриеноста со 
услугите. 

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-
solid-waste-management?lang=en&tab=financial  

http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en   

  
 D 
  

43,5 милиони УСД 

90% од средствата наменети 
за управување со отпадот 

Заем од IBDR: 25 милиони 
УСД 

Заем од IDA: 15 милиони 
УСД 

Национален придонес: 3,5 
милиони УСД 

Дополнителен грант (2012): 
6 милиони УСД 

100% од средствата 
наменети за управување со 

отпадот 

2008 

Активен 

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Проект за управување со 
цврстиот отпад 

Главни цели на проектот се:  

 Економично подобрување на услугите за цврст 
отпад во опфатените приоритетни области; 

 Зголемување на административните и 
техничките капацитети за управување со 
цврстиот отпад на локално и на ниво на 
ентитети; 

 Подобрување на покриеноста на трошоците во 
секторот и охрабрување вклученост на 
приватниот сектор и  

 Решавање на еколошките проблеми и 
намалување на опасноста по здравјето од 
несоодветните системи за собирање и 
отстранување отпад. 

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-
management-project?lang=en 

 
  

21 милион УСД 

97% од средствата наменети 
за управување со отпадот 

Заем од IDA: 18 милиони 
УСД 

Непознато: 3 милиони УСД 

2002 

Регионална претпристапна мрежа за животна средина и клима (ECRAN)/ Инструмент за техничка помош и размена на информации на ЕК (TAIEX) 

Национална тркалезна 
маса за покривање на 
трошоците и анализа на 
трошоците и 
предностите во секторот 
отпад 

Целта беше да се пренесат практични знаења од 
искуствата на земјите-членки на ЕУ и да се поддржи 
воспоставувањето механизам за покривање на 
трошоците во земјата.  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=61802  

  Непознато 
2016 

Завршен 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Работилници за 
управување со отпадот 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 
описи на проектите. 

  Непознато 2013 

Работилница за 
селектирано собирање и 
рециклирање на 
комуналниот отпад 

  Непознато 2012 
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A.3.3 Косово 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Групација на Светската банка 

Зајакнување на 
управувањето со отпадот 

Целта на проектот е да и се помогне на владата во 
утврдување на клучните области за реформи и 
инвестиции во секторот за управување со отпадот, за да 
се подобрат пристапот, квалитетот, финансиската 
одржливост и еколошките практики на услугите за 
управување со отпадот.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/181
02337/official-documents--implementation-agreement-ref-
tf072016-waste-management  

  
 L 
  

1,2 милиони ЕУР 

Грант од ЕБОР (преку WBIF): 
400.000 ЕУР 

Заем од СБ: 700.000 ЕУР 

Сопствен придонес: 100.000 
ЕУР 

2012 

Спроведување 

EuropeAid 

Поддршка за 
управувањето со отпадот 
во Косово 

Цел на проектот е поддршка на надлежните органи во 
Косово, а особено на Министерството за животна 
средина и просторно планирање, во развивањето и 
успешната примена на модерен систем за управување 
со отпадот. 

http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-
support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-
c-ser-xk.html  

 
  Непознато 

2014 

Во тек 

Јапонска агенција за меѓународна соработка (ЈАМС) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Проект за подобрување 
на управувањето со 
цврстиот отпад 

Цел на проектот е подобрување на јавниот систем за 
отстранување на отпадот во Приштина, Призрен и во 
околните општини преку обезбедување 40 компактори 
за комуналните претпријатија. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.h
tml 

  
  4,83 милиони ЕУР 

2011 

Завршен 

Проект за подобрување 
на капацитетите за 
управување со отпадот 
на патот кон општество 
со одржлив животен 
циклус на материјалите 

Проект за техничка соработка, чијашто цел е 
зајакнувањето на капацитетите за управување со 
цврстиот отпад во општината Призрен. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.h
tml 

 
  Непознато 

2011 

Завршен 

Регионална претпристапна мрежа за животна средина и клима (ECRAN)/ Инструмент за техничка помош и размена на информации на ЕК (TAIEX) 

Национална тркалезна 
маса за покривање на 
трошоците и анализа на 
трошоците и 
предностите во секторот 
отпад 

Целта беше да се пренесат практични знаења од 
искуствата на земјите-членки на ЕУ и да се поддржи 
воспоставувањето механизам за покривање на 
трошоците во земјата.  

http://www.ecranetwork.org/Events/156  

  Непознато 
2016 

Завршен 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
http://www.ecranetwork.org/Events/156
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Студиска посета преку 
TAIEX за спроведување 
на Регулативата за 
основање Европски 
регистар за испуштање и 
трансфер на загадувачи 
(E-PRTR). 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 
описи на проектите. 

  Непознато 2015 

Студиска посета преку 
TAIEX за европските 
стандарди за депонии 

  Непознато 2016 

Работилница на TAIEX за 
изготвување општински 
планови за управување 
со отпадот 

  Непознато 2015 

Студиска посета за 
спроведување на 
законодавството за 
заштита на животната 
средина во областа на 
управувањето со отпад 

  Непознато 2013 
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A.3.4 Поранешна југословенска Република Македонија 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на 

почеток и фаза 
на проектот Грант  Заем 

Групација на Светската банка 

Втор проект за 
подобрување на 
општинските услуги 
(МСИП 2) 

Цел на проектот е подобрување на транспарентноста, 
финансиската одржливост и инклузивното вршење на 
општинските услуги низ целата земја. 

Проектот обезбедува субвенционирани заеми за 
општините за инвестиции во инфраструктура. Проектот 
исто така предвидува грантови за подобрување на 
услугите и инфраструктурата во посиромашните и 
маргинализираните заедници во општините во 
поранешната југословенска Република Македонија. 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&ta
b=newsmedia 

 
  

25 милиони ЕУР 

15% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

2016 

Активен 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia
http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на 

почеток и фаза 
на проектот Грант  Заем 

Подобрување на 
општинските услуги 

Развојната цел на Проектот за подобрување на 
општинските услуги во поранешната југословенска 
Република Македонија е подобрување на 
транспарентноста, финансиската одржливост и 
вршењето на одредени општински услуги во опфатените 
општини. 

Дополнително финансирање за Проектот за 
подобрување на општинските услуги (МСИП) 

 
  

25 милион УСД 

15% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

 

Дополнително 
финансирање (2014) - МСИП 

(ЕУ-ИПА) 

26,54  милиони УСД 

20% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

2009 

Активен 

Регионална претпристапна мрежа за животна средина и клима (ECRAN)/ Инструмент за техничка помош и размена на информации на ЕК (TAIEX) 

Национална тркалезна 
маса за покривање на 
трошоците и анализа на 
трошоците и 
предностите во секторот 
отпад 

Целта беше да се пренесат практични знаења од 
искуствата на земјите-членки на ЕУ и да се поддржи 
воспоставувањето механизам за покривање на 
трошоците во земјата.  

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj
y64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35  

  Непознато 
2015 

Завршен 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Студиска посета за 
информациски систем за 
управување со отпадот 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 

  Непознато 2014 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на 

почеток и фаза 
на проектот Грант  Заем 

Работилница за отпад од 
електрична и 
електронска опрема 
(ОЕЕО) 

описи на проектите. 

  Непознато 2013 

Студиска посета за 
третман на урбани 
отпадни води и 
постапување со милта 

  Непознато 2013 

Работилница за 
управување со отпадот 

  Непознато 2012 

Студиска посета за 
Директивите за ОЕЕО и 
ООС (ограничување на 
опасни супстанци) 

  Непознато 2012 

Студиска посета за 
отпадни батерии и 
акумулатори 

  Непознато 2012 

Студиска посета за 
спроведување на 
интегриран и 
финансиски 
самоодржлив 
регионален систем за 
управување со отпадот 

  Непознато 2012 
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на 

почеток и фаза 
на проектот Грант  Заем 

Работилница за 
управување со отпад од 
пакување 

  Непознато 2012 

Студиска посета за 
управување со 
медицински отпад 

  Непознато 2011 

Работилница за 
управување со отпад од 
електрична и 
електронска опрема 

  Непознато 2011 

Работилница за третман, 
пакување и означување 
на медицински отпад 

   Непознато 2010 

Работилница за отпадни 
батерии и акумулатори 

   Непознато 2010 
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A.3.5 Црна Гора 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Инвестициска рамка за Западниот Балкан (WBIF) 

Изградба на регионални 
депонии во Пљевља и 
Жабљак 

 

Непознато 

https://www.wbif.eu/Projects?by=country  

  
 H 
  

54.978.000 ЕУР 

Грант од WBIF од 978.000 
ЕУР 

Гранд од ЕК од 4.000.000 
ЕУР 

Заем од ЕИБ од 27.000.000 
ЕУР 

Сопствен придонес од 
23.000.000 ЕУР  

Непознато 

Во тек 

Групација на Светската банка 

Проект за управување со 
и расчистување 
индустриски отпад 

Целта на проектот е да се намали загадувањето на 
природните ресурси во Црна Гора и ризикот по јавното 
здравје од изложеноста на загадувањето од избрани 
локации за отстранување индустриски отпад.  

http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro
-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en 

 
  

80.44 милиони УСД 

Средства од IBDR и IDA: 68,9 
милиони УСД 

98% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

2014 

Во тек 

https://www.wbif.eu/Projects?by=country
http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Проект за еколошки 
сензитивни туристички 
области 

Цел на проектот е да се создадат еколошки и 
комерцијално одржливи услуги за собирање и 
отстранување цврст отпад во крајбрежните општини, за 
да се одржи чисто и еколошки атрактивно крајбрежје. 

http://www.worldbank.org/projects/P079116/environment
ally-sensitive-tourist-areas-project-
montenegro?lang=en&tab=financial  

   

9,50 милиони УСД 

Дополнително 
финансирање од 2010 г.: 

7,10 милиони  

95% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

2003 

Затворен 

Еколошка 
инфраструктура во Црна 
Гора 

Цел на проектот е да се подобрат условите во животната 
средина во крајбрежниот регион и квалитетот на водата 
во Зетската рамнина, што треба да се постигне преку:   

 Рехабилитација на клучната инфраструктура за 
цврст отпад во неколку крајбрежни општини;  

 Комплетирање на водовод за замена на 
загадените извори на вода во Зетската рамнина 
и  

 Техничка помош за инженерски услуги и 
надзор. 

http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro
-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview 

  
 K 
  

2,80 милиони УСД 

Износ на грантот: 2 милиони 
УСД 

68% од средствата се 
наменети за цврст отпад 

2001 

Затворен 

Европска инвестициска банка (ЕИБ) 

Инфраструктура за отпад 
и вода 

Со заем од 10 милиони ЕУР се поддржува 
рехабилитацијата на инфраструктурата за отпад и вода 
во општини низ земјата. 

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/th
e-western-balkans/montenegro/  

 
  10 милиони ЕУР 

2015 

Во тек 

http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview
http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Експертска мисија за 
отпад од рударството 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 
описи на проектите. 

  
Непознато  2016 

Експертска мисија за 
оценување на 
критериумите за тоа од 
кога одредени видови 
отпад веќе не се сметаат 
за отпад 

 
 Непознато 2016 

Студиска посета за 
управување со отпад  

 Непознато 2015 

Студиска посета за 
управување со отпад  

 Непознато 2015 

Експертска мисија за 
собирање податоци за 
отпадот, вклучително 
анализа на составот на 
отпадот 

 
 Непознато 2015 

Студиска посета за 
управување со отпад  

 Непознато 2014 

Работилница за 
управување со 
медицинскиот отпад 

 
 Непознато 2013 
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Студиска посета за 
медицински отпад  

 Непознато 2013 

Експертска мисија за 
отпадни води  

 Непознато 2010 
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A.3.6 Србија 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) 

Проект за 
модернизирање на 
инфраструктурата во 
Крагујевац 

ЕБОР обезбедува заем во износ до 15 милиони ЕУР за 
изградба на патишта и набавка на возила, канти и 
контејнери за отпад за градот Крагујевац, од коишто 2,5 
милиони ЕУР се наменети за набавка на камиони за 
отпад. 

http://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-
project.html  

 
  15 милиони ЕУР 

2015 

Потпишан 

Проект за цврст отпад во 
Дубоко 

Заем од ЕБОР во износ до 5 милиони ЕУР Проектот 
опфаќа изградба на регионална депонија за цврст отпад 
што ќе опслужува девет српски општини, две линии за 
селектирање и рециклирање, три претоварни станици и 
затворање на постојните депонии. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-
solid-waste.html  

   

11,9 милиони ЕУР 

Заем од ЕБОР: до 5 милиони 
ЕУР 

2007 

Потпишан 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Регионална 
претпристапна мрежа за 
животна средина и 
клима (ECRAN), 
Национална тркалезна 
маса за покривање на 
трошоците и анализа на 
трошоците и 
предностите во секторот 
отпад 

Целта беше да се пренесат практични знаења од 
искуствата на земјите-членки на ЕУ и да се поддржи 
воспоставувањето механизам за покривање на 
трошоците во земјата.  

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw
7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5  

  Непознато 
2015 

Завршен 

Студиска посета за 
управување со отпад 

Листата на проекти е доставена од ГД на Европската 
комисија за соседство и преговори за проширување 
(лична комуникација од 19 мај 2016 г.). Не беа достапни 
описи на проектите. 

  Непознато 2015 

Работилница за 
управување со отпадот 

  Непознато 2013 

Работилница за отпад од 
електрична и 
електронска опрема 
(ОЕЕО) 

  Непознато 2011 

Експертска мисија за 
ремедијација на 
контаминирани локации 

  Непознато 2010 

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
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Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Студиска посета за 
најдобри достапни 
техники во објекти што 
постапуваат со опасен 
отпад 

  Непознато 2010 

Работилница за 
управување со 
медицински отпад 

  Непознато 2010 

Експертска мисија за 
практични прашања во 
врска со горењето на 
отпадот 

  Непознато 2010 
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A.3.7 Регионални/мултилатерални проекти 

 

Назив на проектот Опис на проектот 
Вид на финансирање 

Вкупен буџет 
Година на почеток 

и фаза на 
проектот Грант  Заем 

Европски заеднички фонд за Западниот Балкан (ЕЗФЗБ)  

Институционално 
зајакнување за ЈПП во 
Западниот Балкан 

Проектот беше спроведен во рамките на WBIF и 
претставуваше заедничка иницијатива на ЕУ, 
меѓународни финансиски институции (вклучително 
ЕИБ), билатерални донатори и влади од Западниот 
Балкан. 

Проектот опфаќаше носење експертиза за ЈПП од 
Европскиот центар за експертиза за ЈПП (EPEC) во 
Западниот Балкан и поддршка за земјите за 
хармонизирање на институционалните структури и 
постигнување напредок во програмирањето за ЈПП и 
оценувањето на подготвеноста на проекти за ЈПП заради 
започнување и спроведување проекти. 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm  

  1 милион ЕУР 
2013 

Затворен 

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот 

Програма за развој на 
општинската 
инфраструктура 

Целта на Програмата за развој на општинската 
инфраструктура е да дава заеми за проекти на 
комунални претпријатија и општини во Западниот 
Балкан. Средствата ги нудат ЕБОР и КфВ. Со заемите се 
финансираат инвестиции во инфраструктура за 
водоснабдување и отпадни води, централно греење, 
управување со цврст отпад, енергетска ефикасност, 
јавен превоз и друга општинска инфраструктура. 

http://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-
fund.html 

   
100.000 - 5 милиони ЕУР по 

проект 
2013 

Инструмент за техничка помош и размена на информации (TAIEX) 

Подолу е дадена листа на поединечните проектни активности.88 

Регионална 
претпристапна мрежа за 
животна средина и 
клима (ECRAN), 
Работилница за 
усогласување со 
законодавството за 
прекугранично 
пренесување на отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Србија, Турција и поранешната југословенска Република 
Македонија. 

  Непознато 2016 

                                                      

 

88Листата на проекти беше добиена преку лична комуникација со ГД на Европската комисија за соседство и преговори за проширување, 19 мај 2016 г. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот Мултилатерална 

работилница на ECRAN 
за усогласување со 
законодавството за 
прекугранично 
пренесување на отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Србија, Турција и поранешната југословенска Република 
Македонија. 

  Непознато 2016 

Мултилатерална 
работилница на ECRAN, 
Обука за оценка на 
инвентарот на 
стакленички гасови кај 
отпадот 

Работилница за подобрување на стручното знаење и 
институционалните и процедуралните капацитети на 
земјите во ECRAN за подготовка за поднесување на 
Националниот инвентар. 

www.europa-
nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop
_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20 

 

  Непознато 2015 

Регионална 
работилница на ECRAN 
за ремедијација на 
депонии во контекст на 
регионалното 
управување со отпадот 

Целта на работилницата е учесниците да се стекнат со 
искуство од земјите-членки во спроведувањето на 
Директивата за депонии, за да се подобрат 
информираноста за директивата и нејзиното 
спроведување и вештините за планирање во секторот за 
отпад. 

  Непознато 2015 

Мултилатерална 
работилница на ECRAN 
за усогласување со 
законодавството за 
прекугранично 
пренесување на отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2015 

http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот Регионална 

работилница за 
покривање на 
трошоците во секторот 
за отпад 

Целта на работилницата е пренесување практични 
информации и искуства од други земји за поддршка на 
воспоставувањето механизми за покривање на 
трошоците во регионот.  

http://www.ecranetwork.org/Events/60  

  Непознато 
2015 

Завршен 

Мултилатерална 
работилница за 
прекугранично 
пренесување на отпад, 
управување со отпад и 
депонирање отпад 

Општа цел на работилницата е зголемување на 
ефективноста на органите и инспекциските тела и 
унапредување на усогласеноста со барањата во областа 
на животната средина. Конкретни цели:  

 зголемени капацитети во ЈИЕ во областа на 
спроведување на законодавството на ЕУ за 
отпад и 

 зголемена информираност за поврзаните 
механизми за усогласеност и спроведување на 
законите и за спроведување инспекции.  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=60746 

  Непознато 
2015 

Завршен 

Мултилатерална 
работилница на ECRAN 
за усогласеност со 
законодавството за 
хемикалии 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2014 

http://www.ecranetwork.org/Events/60
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот Мултилатерална 

работилница на ECRAN 
за координирање на 
стратешкото и 
инвестициското 
планирање во секторот 
за отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2014 

Мултилатерална 
работилница на ECRAN 
за усогласување со 
законодавството за 
прекугранично 
пренесување на отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2014 

Мултилатерална 
работилница за 
транспонирање и 
спроведување на 
Рамковната директива 
за отпад 

Целта на работилницата е да се дознае повеќе за 
спроведувањето на Рамковната директива за отпад, со 
фокус на:  

 спречување на создавањето отпад; 

 повторна употреба и рециклирање; 

 одредби во РДО за одговорност на 
производителот;  

 кога отпадот престанува да се смета за отпад 
или остаток и 

 процес на планирање во управувањето со 
отпадот. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=57735  

  Непознато 
2014 

Завршен 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот Мултилатерална 

работилница за 
прекугранично 
пренесување на опасен 
отпад 

Албанија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Босна и 
Херцеговина, Грузија, Косово, Молдавија, Црна Гора, 
Србија, Турција, Украина и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2015 

Работилница за 
еколошко одржливо 
управување со опасен 
отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2014 

Работилница за 
управување со отпад на 
Програмата за локална 
управа на TAIEX 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Србија, Турција и поранешната југословенска Република 
Македонија. 

  Непознато 2014 

Студиска тура за 
управување со отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија, Турција и поранешната југословенска 
Република Македонија. 

  Непознато 2013 

Мултилатерална 
работилница за 
национално 
известување и 
проширена одговорност 
на производителот 

Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Косово, Молдавија, Црна Гора, Србија, Турција, Украина 
и поранешната југословенска Република Македонија. 

  Непознато 2013 
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Назив на проектот Опис на проектот Вид на финансирање Вкупен буџет Година на почеток 
и фаза на 
проектот Мултилатерална 

работилница за 
транспонирање на 
Рамковната директива 
за отпад во 
националното 
законодавство 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, 
Молдавија, Црна Гора, Србија, Турција, Украина и 
поранешната југословенска Република Македонија. 

  Непознато 2012 

Студиска тура за 
управување со отпад 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна 
Гора, Србија и поранешната југословенска Република 
Македонија. 

  Непознато 2012 

Мултилатерална 
работилница за 
управување со отпад од 
електрична и 
електронска опрема 
(ОЕЕО) 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, 
Молдавија, Црна Гора, Русија, Србија, Турција, Украина 
и поранешната југословенска Република Македонија. 

  Непознато 2012 

Експертска мисија во 
повеќе земји за 
приоритетите во 
секторот за заштита на 
животната средина во 
Западниот Балкан и во 
Турција 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Србија, Турција и поранешната југословенска Република 
Македонија. 

  Непознато 2012 

Мултилатерална 
работилница за 
класификација, 
инвентар и национално 
известување за отпадот 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Молдавија, 
Црна Гора, Србија, Турција, Украина и поранешната 
југословенска Република Македонија. 

  Непознато 2011 
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