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Закон за управување со отпад
Службен весник на РСМ бр. 216/21

➢ Во тек на 2021 година донесени се низа 
закони кои го таргетираат отпадот во РСМ 

➢ Релана амбиција или фикција???

➢ Колку состојбата на терен ветува 
имплементација на донесените закони



Циркуларната економија како 
примарна цел на ЗУП





Инспекција за животна средина
Организирана на 2 нивоа:

➢Централно ниво - Државен Инспекторат
за животна средина, државни
инспектори

➢Локално ниво - Овластени инспектори
за животна средина на Градот Скопје,
општините во Градот Скопје и
Општините во РСМ
Од вкупно 80+1 општини, само околу
50% имаат назначено ОИЖС, а во многу
случаи исто лице покрива повеќе
области, комунална сфера, домување,
градежништво, сообраќај

-



Член 51 на ЗУП наведува забрана за 
фрлање на опасен отпад како и 
негово мешање со друг отпад



Законот предвидува интегриран пристап и селективно 
собирање наотпад
Реланост: Недоволен број на садови за селективно собирање на 
отпад



Реалност:
Неформалните собирачи се најлојален дел од 

синџирот 



Недоволен капацитет на јавните 
претпријатија за редовно и навремено 

празнење на контејнерите



Несоодветна употреба на садовите 
за селективно собирање на отпад



Уништување на садовите за 
собирање на отпад



ЗУП забранува фрлање на отпад во 
природата  



Законот забранува спалување на 
отпад









Законот за управување со отпад
НЕ ЗАБРАНУВА 

горење на отпад во домашни ложишта, 
односно горење на отпад на приватен имот. 

Како резултат на тоа забележани  се 
домакинства кои наместо огрев користат : 

отпаден мебел, паркет, даски, гуми, 
железнички прагови, чевли, шишиња полни 

со влажна пилевина и тн.
Зголемувањето на цената на струјата 

допонително ќе го зголеми овој проблем



Социолошки 
пристап

Животна 
средина



Членот 85 од ЗУП точно го определува
начинот на затвање на депониите и грижа за
истите по престанок на нивната функција

Поранешната Гратска депонија
Вардариште и понатаму е жешка
точка и извор на загадување на
Градот Скопје со стакленички
гасови како и штетни гасови од
спалување на отпад



Заклучоци:

• Неопходно институционално зајакнување на 
сите чинители вклучени во системот на 

управување со  отпад

•Зајакнување на капацитетот на 
инспекциските служби  (квалитативно и 

квантитативно)

•Балансирање и соработка со Министерството 
за труд и социјална политика
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