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КОМЕНТАРИ ПО ПАКЕТОТ ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ ЗА ОТПАД 
 
 

Предмет: Коментари по пакетот предлог-закони за отпад 
 

До: Министерство за животна средина и просторно планирање 
 

Изработувачи: Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ 
Здружение за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н. 
 

Датум: 25 декември 2019 г. 
 

Контакт: ohridsos@gmail.com 
eden.mk.org@gmail.com 

 
 

Генерален заклучок 
 
Процесот на консултација со јавноста не беше соодветно спроведен и беше во спротивност со 
чл. 17 од Законот за животната средина. 
 
Законите се усогласени со дел од европските директиви, но, не успеваат да одговорат соодветно 
на клучни прашања како на пример – нема експлицитна забрана за увоз на отпад за секакви 
намени (дури и како суровина во производствени процеси); глобите се прениски, па дури и 
поттикнуваат прекршување на законот; нема никаква експлицитна и целосна забрана за 
употреба на кеси воопшто и нема решеност за целосно преминување на единствената вистински 
еколошка алтернатива – платнени торби. 
 
Во продолжение нашите детални коментари со кои ги поткрепуваме гореизнесените тврдења. 
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Предлог-закон за управување со отпадот 
(верзија мај 2019 г., од ЕНЕР) 

 

Општо 

Јавноста не беше соодветно информирана за процесот на консултации. Ова е практика што веќе со 
децении се провлекува во РМ. Од една страна на јавноста ѝ беше оневозможен пристап до клучните 
документи (предлог-законите), а од друга страна МЖСПП немаше испратено соодветни покани до 
граѓанскиот сектор за да се вклучи во процесот – пропуст што и самите претставници од МЖСПП кои ја 
спроведуваа јавната расправа во Клуб на пратеници, го констатираа. 
 
На страницата на МЖСПП имаше три објави (27, 28 ноември и 6 декември 2019 г.) в.в. со пакет законите 
за отпад. Во ниедна од трите објави не беше спомнат основниот, општиот закон, Законот за управување 
со отпад. Во објавата на 27 ноември 2019 г. каде што беа споделени врски кон законите од пакетот, не 
беше споделена врска кон Предлог-законот за управување со отпад. Во меѓувреме, пристапот до 
страницата ЕНЕР каде што единствено постоеше текстот на овој закон беше оневозможен поради 
наводна надградба, и тоа најмалку во периодот 20-23 декември 2019 г., а крајниот рок за поднесување 
на коментарите кон пакетот закони за отпад е 25 декември 2019 г. 
 
Суштинска потреба е да се основа Зелен фонд со што, за почеток, би се спречило ненаменско трошење 
на средствата кои се собираат по основ животна средина. 
 
Понатаму, доколку не се зајакнат инспекциските капацитети со квалитетен персонал и не се унапреди 
ефикасноста, во постоечките услови механизамот на контрола на спроведување на овие закони е 
ставен под сомнение. Во Општина Охрид, на пример, има еден државен инспектор и еден овластен 
инспектор на општината за животна средина кои до сега се покажале недостојни за вршење на 
функцијата и тоа кога се работи за случаи во строго заштитени зони и воопшто УНЕСКО подрачјето. 
Состојбата во Општина Струга е уште полоша. Во актуелниот законски текст не се видливи конкретни 
мерки предвидени да се преземат во однос на воспоставување на ефикасна инспекциска контрола, 
најмалку во регионите со висок биодиверзитет, како што е Охридскиот Регион. 
 
Во однос на евиденцијата на производителите, операторите, собирачите на отпад итн., неопходно е 
истата да се води електронски. На тој начин ќе се минимизираат грешки,  и/или манипулации, ќе се 
обезбеди ефикасност на процесот и ажурирани податоци. 
 
Оценуваме дека со Законот за управување со отпад не се осврнува на компостирањето како начин на 
обработка на органскиот отпад, нема подетална разработка на овој сегмент, туку само се спомнува 
дека со законот треба да воспостави рамка за негово поттикнување и регулација и да се вклучи во 
националните цели. 
 
Предлагаме воведување на стандардизирани кеси за комунален отпад како што е практиката во земји 
со развиен ситем на управување со отпад. 
 
Кесите за комунален отпад да бидат: 
1. Унифицирани на ниво на државата, секоја со единствен сериски број и дистрибуирани исклучиво 
преку надлежната институција.  
2. Изработени исклучиво од биоразградлив материјал.  
3. Лесно достапни низ трговската мрежа. 
4. Обврзувачки за сите создавачи на комунален отпад. 
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За истите ќе се плаќа соодветен надомест, но не и ДДВ. Цената треба да биде избрана соодветно на 
целта, да биде охрабрувач за што поголемо селектирање на отпадот (кое е бесплатно) и намалување 
на комуналниот отпад. Но, не премногу висока да претставува економски товар (особено за 
домаќинствата) и да оневозможи спроведување на законите и целите. 
Во согласност со горенаведениот предлог да се направат соодветни дополни и измени во Законит за 
управување со пакување и отпад од пакување каде ќе се воведе категоријата Пластични кеси за носење 
на комунален отпад. 
 
Со оглед дека со предложените закони за отпад се регулира исклучително деликатна проблематика, а 
со цел да се осигури соодветна имплементација, неопходно е во законите да се утврди воспоставување 
на систем за редовни и делотворни консултации и обуки на сите засегнати страни, контроли кај 
економските оператори и колективните постапувачи, особено во првите неколку години од 
воведувањето на регулативата согласно со поставените национални цели. 
Законот сосема штуро се осврнува на едукацијата и практично не ја регулира. Таа е препуштена на 
Меѓуопштинскиот одбор (Член 24) преку Регионалниот план за управување со отпад, правните и лица 
и трговец поединец (Член 26) и на инспекторите за животна средина (Член 119) само во случај на 
направен прекршок (за прв пат). 
Тоа значи дека едукацијата не е централно осмислена, унифицирана, координирана ниту содржински 
определена, туку ќе биде препуштена на општините. Сметаме дека ваквиот површен пристап кон 
едукацијата за закони кои носат коренити промени во пристапот кон управувањето со отпад во 
Македонија е недопустлив. 
Едукацијата мора да биде регулирана од највисоко ниво, редовни обуки (точно определени) да бидат 
обезбедени за сите засегнати страни, инфромативни пунктови и телефонски линии да бидат ставени 
на располагање. Да се предвидат соодветни индикатори со кои ќе се мерат вистински постигнати 
резултати (број на прекршувања на законот), наместо формални (организирани обуки).  
Овие закони може да наидат на отпор и негативна реакција во првичниот период од имплементацијата 
што се должи и на недоволно познавање на спрегите на загрозување на животната средина, квалитетот 
на живот и иднината на луѓето и Планетата воопшто. Едукацијата е клучна не само за запознавање со 
проблематиката туку и за подигање на свеста што треба се направи на сите нивоа, од институциите, па 
сè до граѓаните. 
 
Глобите во сите закони од пакетот се прениски. Особено за големите претпријатија (крупниот капитал). 
Нејасна е логиката на мерката што ја предложил предлагачот на законските решенија. 
Неопходно е сериозно зголемување на казните зашто сѐ додека на трговецот повеќе му се исплати да 
плати една или две казни во годината, а да работи противзаконски, тој ќе работи противзаконски на 
штета на јавниот интерес. 
 
Во истиот контекст, сите одредби во законот кои се однесуваат на дозволен увоз на отпад кој ќе се 
употреби како алтернативно гориво или суровина не може да бидат дел од законот кога дел од истиот 
закон е очигледна наклонетост кон крупниот капитал и култура на неказнивост за груби престапи со 
кои се загрозуваат животот и здравјето на луѓето и животната средина. 
 

Член од законот Измена/Дополна Образложение/Коментар 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ 
РЕШЕНИЈА 

Се додава нова, прва, алинеја 
која гласи: 
 

- спречување на 
создавање на отпад 

Не е доволно само 
депонирањето на отпадот да се 
намали преку преработка и 
рециклирање, туку и да се 
редуцира неговото создавање 
во согласност со хиерархијата на 
управување со отпад. 
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Со овој закон мора да се постави 
јасна цел за спречување на 
производството на отпад и од 
страна на граѓаните 
(вклучително физички и правни 
лица) и од страна на 
институциите. За таа цел во 
законот е потребно да се 
предвидат решенија со кои ќе се 
обесхрабри произведувањето 
отпад и со кои ќе се стимулираат 
одржливи практики. 
 

V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Се додава втор став кој гласи: 
 
При донесувањето на Законот 
потребно е да изменат чл. 9 и 10 
од Законот за животната 
средина, кои ќе се дополнат со 
нов став кој гласи Средствата 
собрани по овој основ се 
акумулираат во посебен Зелен 
фонд. 
 
Се додава нов член 20 во ЗЗЖС 
кој гласи Основање Зелен фонд, 
актуелниот член 20 станува член 
21 и така натаму. 
 
Актуелниот втор став станува 
трет и така натаму. 
 

Основањето на Зелен фонд каде 
што ќе се акумулираат сите 
давачки прибрани по основ 
заштита на животната средина е 
исклучително голем приоритет 
за Македонија бидејќи според 
податоци од Државниот завод 
за статистика, во 2016 г. се 
собрале 183 милиони евра по 
основ на даноци поврзани со 
животната средина. 
 
Според буџетските расходи за 
2017 г., тие не биле ни 
половично искористени за 
заштита на животната средина. 
 

V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
 
Подзаконските акти треба да се 
донесат во рок од година од 
денот на влегување во сила на 
законот. 
 

треба да се донесат се заменува 
со ќе се донесат. 
 

Во Македонија има традиција на 
недонесување подзаконски акти 
или бескрајно одолговлекување 
на процесот со што материјата 
што е предмет на законскиот 
текст никогаш не се уредува 
подетално како што е 
неопходно и предвидено со 
закон. 
 
Во оваа смисла, нужно е 
прекршочните одредби од овој 
закон да се дополнат со 
соодветни санкции за конкретни 
службени лица кои нема да ги 
донесат подзаконските акти во 
законски утврдениот рок. 
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V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
 
Подзаконските акти треба да се 
донесат во рок од година од 
денот на влегување во сила на 
законот. 
 

година се заменува со шест 
месеци. 

Со цел да се обезбеди соодветна 
практична примена на законот, 
задолжително е подзаконските 
акти да се изготват во најкус 
можен рок. Една година по 
донесувањето на овој закон го 
оценуваме како предолг период 
во кој може да се создадат 
неповолни обрасци на практики 
во доменот, кои потоа ќе биде 
потешко да се коригираат. 
 

Член 3 
Целите на законот 

Следните ставови се менуваат и 
гласат 
 
1) спречување на создавање на 
отпад и во најголема можна 
мера, намалување на 
количеството на создадениот 
отпад 
 
(2) Што поголемо 
искористување на 
употребливите состојки на 
отпадот. 
 
(3) одржлив развој, преку 
поттикнување на повторнa 
употреба и рециклирање на 
отпадот и преку зачувување и 
заштеда на природните ресурси; 
 
(4) отстранување на отпадот, на 
начин што е безбеден за 
животната средина  
 
Се дополнува со уште една цел 
во духот на циркуларната 
економија: 
Поттикнување на употреба на 
енергија која се генерира од 
отпадот што не може да се 
рециклира. 
 

Задолжително е изречно во 
законот да се наведе дека 
главната цел е да се спречи 
создавање на отпад во 
согласност со хиерархијата на 
управување со отпад. Сметаме 
дека избегнување и 
намалување во најголема 
можна мера не го доловуваат 
целосно значењето на 
спречување на создавање на 
отпадот. 
 
Со овој закон мора да се постави 
јасна цел за спречување на 
производството на отпад и од 
страна на граѓаните 
(вклучително физички и правни 
лица) и од страна на 
институциите. За таа цел во 
законот е потребно да се 
предвидат решенија со кои ќе се 
обесхрабри произведувањето 
отпад и со кои ќе се стимулираат 
одржливи практики. 
 

Член 6 
Дефиниции 
 

Да се дополни. Недостасуваат дефиниции на 
термините 
„компост/компостирање“. 
 

Член 7  
Начело на заштита на 
животната средина при 
управувањето со отпадот 

Членот да се дополни со 
таксативно наведени 
специфични ставки од сите 
европски директиви поврзани 

Актуелната формулација на овој 
член остава премногу простор за 
произволно толкување, а како 
што беше погоре наведено, се 
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со заштита на животната 
средина, управување со отпад, 
индустриски емисии итн. 

работи за исклучително 
деликатна тема што наметнува 
потреба од најдетални описи и 
експлицитни забрани. 
 
Оттука, со таксативното 
дополнување на членот со 
принципи и механизми на 
обезбедување заштита на 
животната средина при 
управување со отпадот од 
европското законодавство 
единствено може да се 
гарантира дека при примената 
на законот ќе има навистина 
минимално негативно влијание 
врз природата. 
 

Член 9 
Начело “загадувачот плаќа” 

Член 9 се дополнува со нов став 
Средствата собрани по овој 
основ се акумулираат во 
посебен Зелен фонд. 
 

Зелениот фонд мора да се 
утврди со закон и да се оформи 
во најкус можен рок со цел сите 
давачки кои се собираат по 
основа на животна средина да 
може и да се користат исклучиво 
за таа намена. 
 
Основањето на Зелен фонд каде 
што ќе се акумулираат сите 
давачки прибрани по основ 
заштита на животната средина е 
исклучително голем приоритет 
за Македонија бидејќи според 
податоци од Државниот завод 
за статистика, во 2016 г. се 
собрале 183 милиони евра по 
основ на даноци поврзани со 
животната средина. 
 
Според буџетските расходи за 
2017 г., тие не биле ни 
половично искористени за 
заштита на животната средина. 
 

Член 14 
Хиерахија при управувањето со 
отпадот 
 
(3) При управувањето со 
одредени видови на отпад може 
да се отстапи од воспоставената 
хиерархија за управување со 
отпад од став (1) од овој член 

Да се прецизира. Потребно е да се утврди точно 
на кои видови на отпад се 
мисли. 
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само доколку отстапувањето се 
темели на анализа на животниот 
циклус на вкупното влијание на 
тој посебен отпад врз животната 
средина при неговото 
создавање и управување, 
земајќи ги во предвид 
принципите на претпазливост, 
одржливост на животната 
средина, техничката и 
економската изводливост, 
заштита на ресурсите, како и 
начелото на загадувачот плаќа.  
  

Член 20 
Работно тело за отпад 
 
(1) За утврдување на статусот на 
секундарна суровина од член 18 
од овој закон и за престанување 
на статусот на поедини видови 
отпад од член 19 од овој закон, 
на предлог на министерот 
Владата на Република Северна 
Македонија формира посебно 
работно тело за отпад кое е 
составено од претставници од 
бизнис секторот, органи на 
државната управа, научни и 
образовни институции и 
организации и експерти од 
областа на управување со 
отпадот. 
 

Се брише претставници од 
бизнис секторот. 

Во работното тело не смее да 
членуваат претставници на 
бизнис секторот, вклучително и 
оние кои се во бизнисот на 
управување со отпад со цел да 
се обезбеди целосно независна 
експертска проценка и да се 
спречи конфликт на интереси. 

Член 26 
Програми за управување со 
отпадот 
 
(1) Правните лица и трговец 
поединец кои во вршењето на 
својата дејност во текот на една 
календарска година создаваат 
повеќе од 200 килограми опасен 
отпад или повеќе од 150 тони 
неопасен отпад, донесуваат 
програми за управување со 
отпадот во согласност со 
Стратегијата, Планот, Планот за 
намалување на создавањето на 
отпад и регионалните планови 
за управување со отпад. 
 

Став (1) се менува и гласи: 
 
(1) Правните лица и трговец 
поединец кои во вршењето на 
својата дејност во текот на една 
календарска година создаваат 
опасен отпад или повеќе од 100 
тони неопасен отпад, 
донесуваат програми за 
управување со отпадот во 
согласност со Стратегијата, 
Планот, Планот за намалување 
на создавањето на отпад и 
регионалните планови за 
управување со отпад. 

Недозволиво е создавачи на 
која било количина опасен 
отпад и создавачи на поголема 
количина неопасен отпад, да 
немаат обврска за донесување 
програми за управување со 
отпадот. 
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Член 30 
Управување со отпад  на 
регионално ниво 
 
(3) Спогодбата од став (1)  
задолжително ги содржи: 
- минимални количества на 
отпад отстапени на претоварна 
станица на општинско ниво или 
централен објект за 
отстранување на отпад на 
регионално ниво и 
- други одредби кои го 
уредуваат можното учество на 
приватниот сектор во 
управувањето со регионалниот 
систем во зависност од 
регионалниот план. 
 

Да се прецизира став 3. Ставот звучи сосема 
непрецизно. Да се прецизира со 
дополнителни точки кои 
спогодбата би ги содржела. 

Член 30 
Управување со отпад  на 
регионално ниво 
 
(6) Општините и градот Скопје 
коишто се здружиле за 
воспоставување на регионално 
управување се должни да го 
известат органот на државната 
управа надлежен за работите од 
областа на животната средина и 
да ги достават актите за 
воспоставеното здружување, во 
рок од 30 дена од денот на 
здружувањето. 
 

Се заменува со во рок од 10 
дена. 

Нема никаква потреба од толку 
големо одолговлекување на 
процесите. Законот е неопходно 
да постави поригидна рамка за 
да се осигура спроведување, 
особено од страна на 
институциите. 

Член 30 
Управување со отпад  на 
регионално ниво 
 
 (7) Во случаите кога сите 
општини, односно градот Скопје 
кои припаѓаат во еден регион, 
нема да се здружат, односно 
нема да ја склучат спогодбата од 
ставот (1) на овој член во рокот 
кој е утврден со Планот, односно 
нема да го воспостават 
регионалниот систем во рок од 
две години од денот на 
донесувањето на спогодбата од 
ставот (1) на овој член, на 
предлог на министерот, Владата 

Се заменува со во рок од триесет 
дена. 

Рокот од две години е предолг 
за даден регион да биде оставен 
без систем за управување со 
отпадот. 
 
За таа цел потребно е да се 
воведе рок  во кој ќе се одржи 
конститутивната седница на 
меѓуопштинскиот одбор од Член 
31. Доколку тоа не се случи во 
предвидениот рок, да се 
предвидат соодветни одредби 
со цел процесот што поефикасно 
да биде завршен. 
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на Република Северна 
Македонија донесува одлука за 
воспоставување на Систем за 
управување со отпад за 
определен регион. 
 

Член 36 
Правила за управување со 
отпадот 
 
(1) Управување со отпадот мора 
да се изведува со должно 
внимание и на начин со кој се 
избегнува: 5) уништување на 
заштитените природни области 
и на заштитеното културно 
наследство 
 

Се менува и гласи:  
 
5) уништување на заштитеното 
природно и културно 
наследство 

 

Член 36 
Правила за управување со 
отпадот 
 
(2) Создавачот на отпад е 
должен да се грижи на отпадот 
што го создал се до неговото 
крајно отстранување односно до 
последната операција на 
управување со отпадот, без 
оглед дали тој управува 
директно со отпадот или го дал 
на управување на посредник, 
трговец со отпад или 
управувањето го доверил на 
трето лице кое управува со 
колективен систем за посебни 
текови на отпад. 
Создавачот треба да вложи 
доволно напор за да добие 
податоци за отпадот што го 
создава што ќе му овозможат да 
се увери дека е веројатно 
управувањето со неговиот отпад 
се врши согласно закон. 
 

Создавачот треба да вложи 
доволно напор за да добие 
податоци за отпадот што го 
создава што ќе му овозможат да 
се увери дека е веројатно 
управувањето со неговиот отпад 
се врши согласно закон 
се брише. 

Создавачот на отпад, како што 
стои е должен да се грижи за 
отпадот што го создал, така 
што неговата информираност и 
одговорност во однос на 
управувањето со отпадот се 
задолжителни, а не 
опционални. 

Член 36 
Правила за управување со 
отпадот 
 
(3) Се забранува горење или 
согорување на отпад на локации 
што не се наменети за таа цел, 
како и користење на уреди и 

Се менува и гласи: 
 
(3) Се забранува горење или 
согорување на отпад на локации 
што не се наменети и не се 
опремени за таа цел, како и 
користење на уреди и 
инсталации кои немаат дозвола 
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инсталации кои немаат дозвола 
за тоа издадена согласно закон 
или во кои горењето или 
согорувањето на отпадот можат 
да ја загрозат животната 
средина, животот и здравјето на 
луѓето. 
 

за тоа издадена согласно закон 
или во кои горењето или 
согорувањето на отпадот можат 
да ја загрозат животната 
средина, животот и здравјето на 
луѓето. 

Член 37 
Управување со отпадот што се 
наоѓа на имот во приватна 
сопственост 
(4) Доколку постојат сознанија 
дека на имот што е во приватна 
сопственост   се врши 
складирање и собирање на 
отпад спротивно на одредбите 
од овој закон, овластениот 
инспектор за животна средина 
или државниот инспектор за 
животна средина имаат право 
да вршат инспекциски надзор во 
имот што е во приватна 
сопственост, а на кој е или во кој 
се чува отпадот. 
 

Се менува и гласи: 
 
(4) Доколку постојат сознанија 
дека на имот што е во приватна 
сопственост   се врши 
складирање и собирање на 
отпад спротивно на одредбите 
од овој закон, овластениот 
инспектор за животна средина 
или државниот инспектор за 
животна средина ќе извршат 
инспекциски надзор во имот 
што е во приватна сопственост, а 
на кој е или во кој се чува 
отпадот. 

 

Член 43  
Операции за отстранување на 
отпадот 
- D 6 - полагање во големи водни 
тела освен мориња/океани; 
 

Се дополнува со: 
и природни и вештачки езера. 
 

 

Член 67 
Собирање и селектирање на 
комунален отпад 
 
(3) При определување на бројот 
и локациите на собирните 
центри се зема предвид бројот 
на жителите во населеното 
место, при што се обезбедува 
најмалку еден собирен центар 
на 15.000 жители. 
 

Да се усогласи член 32 став (2) 
При определување на местата и 
локациите на  собирните центри 
треба да се земе предвид бројот 
на жителите во населеното 
место, при што треба да се 
обезбеди најмалку еден 
собирен центар на ниво на 
општината, односно најмалку по 
еден собирен центар за 
најмалку 30.000 жители за 
општините кои имаат повеќе од 
30.000 жители од Законот за 
управување со пакување и отпад 
од пакување со овој член. 
 

Со оглед дека и во двата закона 
се работи за комунален отпад 
воопшто, потребно е да се 
изврши усогласување и тоа во 
насока на што поголема 
погодност за жителите, 
одсносно повеќе собирни 
центри на помал број на жители. 

Член 76 
Услови што треба да ги 
исполнува депонијата 
 

Значителни влијанија врз 
животната средина е неопходно 
детално да се специфицира. 

Потребни се соодветни 
индикатори за значителни 
негативни влијанија врз 
животната средина, кои ќе 
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(1) Депонија од член 75 од овој 
закон може да биде изградена и 
да биде ставена во употреба 
само доколку не предизвикува 
значителни негативни влијанија 
врз животната средина , како и 
не го загрозува здравјето на 
луѓето. 

бидат мерливи и ќе може да се 
користат како докази при 
постапки. 
Доколку формулацијата остане 
како што е, останува и 
потенцијалната опасност за 
нејзино произволно толкување 
од страна на институциите кои 
се надлежни за спроведување и 
надзор врз спроведување на 
законот. 
 

Член 87 
Надомест за депонирање 
 
(1) Цената за депонирање на 
отпадот ја определува 
Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 
со Тарифник за депонирање на 
отпадот. 
(2) Тарифникот за депонирање 
на отпадот од став (1) на овој 
член се формира врз основа на 
пресметката на целокупните 
трошоци за инвестирањето, 
изградбата, работата, 
одржувањето на депонијата, 
како и трошоците за грижата за 
депониите по нивното 
затворање, вклучувајќи ја и 
финансиската гаранција. 

Член 87 се брише. Член 88 
станува чл. 87 итн. 

Според изјавата на предлагачот 
на законот (МЖСПП), цената за 
депонирање на отпадот да ја 
определува Регулаторната 
комисија е предложено како 
решение за да може 
општините/Градот Скопје да се 
справат со нерентабилноста на 
јавните комунални 
претпријатија. 
 
Сметаме дека ова решение нема 
да придонесе за решавање на 
проблемот на јавните 
претпријатија од следниве 
причини: 

- нерационалност на 
вработувањата во ЈП 

- неефективност на тие 
премногу вработени 

- ЈП плаќаат мн. повисоки 
суми за услуги од 
пазарните цени 

- кумулативно земено, ЈП 
бележат извонредно 
ниска стапка на наплата 
за комунални услуги 
 

Доколку цената за депонирање 
на отпадот ја диктира 
Регулаторната комисија, 
ситуацијата само ќе се влоши. 
Овие недостатоци нема да се 
отстранат, напротив, ќе опстојат, 
дел од граѓаните можеби ќе 
плаќаат и повисоки сметки од 
сегашните, процесот 
дополнително ќе се 
централизира (наместо да се 
усвојуваат политики во 
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обратната насока), а ситуацијата 
со отпадот во РМ ќе остане иста. 
 

Член 94 
Увоз на отпад на територијата 
на Република Северна 
Македонија 
 
(3) Дозволен е увоз на отпад што 
може без опасност од 
загрозување на животната 
средина, животот и здравјето на 
луѓето безбедно:  
1) повторно да се употреби за 
истата намена;  
2) да се рециклира и 
3) по исклучок да се искористи 
како извор на енергија 
(запаливиот отпад утврден во 
член 6 точки 52 и 53), 
исклучувајќи го горењето или 
депонирањето на отпадот 
заради негово дефинитивно 
отстранување. 
(4) Запаливиот отпад од став (3) 
точка 3 на овој член се увезува 
доколку е пропратен со писмен 
договор кој мора да ги содржи 
техничките спецификации за 
крајниот корисник на отпадот 
како гориво и податоци за 
калориската вредност, 
содржината на влага, формата и 
количината на преработеното 
гориво. 
 

Ставовите (3) и (4) се бришат. Во светот постојат протоколи за 
безбедна употреба на отпадот 
како алтернативно гориво или 
суровина, меѓутоа во РМ нема 
никаква контрола врз 
процесите, нема веродостоен и 
објективен инспекциски наздор 
и има култура на неказнивост, 
што особено важи за крупниот 
капитал. Недозволиво е кога 
земјата не воспоставила систем 
за контрола да дозволува 
практики што може да 
предизвикаат огромна штета по 
животот и здравјето на луѓето и 
животната средина. 
 
Оттука, сите одредби во законот 
поврзани со дозвола за увоз на 
отпад се бришат. 

Член 103  
Обврска за објавување на 
податоците 
 
Член 104 
Достапност на информациите 
за управување со отпадот 

Двата члена да се дополнат со 
цел да се допрецизираат 
сегменти. 

Со овие два члена премногу 
општо се дефинира обврската за 
транспарентност во однос на 
прашањата кои ја засегаат 
животната средина и здравјето 
на луѓето.  
 
Незадоволителни се и потребно 
е да се дополнат. Понудените се 
предлог-дополни во насока на 
целосна транспарентност и 
ефикасна имплементација на 
пакет законите за отпад преку 
достапност на информации 
преку  веб-страница: 
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1. Да се изработи дигитална база 
на податоци каде што на 
граѓаните ќе им бидат достапни 
сите податоци во врска со 
управувањето со отпадот. Тоа 
подразбира детални 
информации од регистар на сите 
оператори, трговци со отпад, 
даватели на услуги итн. до 
количини, како на пр. собран 
отпад по категории, според 
постапките на третман, 
рециклиран отпад и сл. 
Податоците да бидат во формат 
кој ќе овозможи на анализа и да 
бидат достапни за симнување. 
Да се обезбедат и групни 
параметри во однос на 
исполнувањето на 
националните цели. 
2. Информациите да се 
обезбедуваат редовно, односно 
не подоцна од 30 дена по 
доставувањето на податоците 
од евиденцијата на засегантите 
страни до надлежните органи. 
3. Системот да овозможи и 
директно поднесување на 
информации од граѓаните каде 
што ќе може да пријават во 
случај на сомнеж за злоупотреба 
и прекршување на законот. 
Секој случај се заведува под број 
со кој поднесувачот може да ја 
следи постапката и да 
комуницира со институцијата 
понатаму. 
4.  Форум за корисници каде што 
граѓаните ќе може да го 
споделуваат своето искуство и 
да поставуваат прашања до 
институциите за сè што се 
однесува на законите за отпад.  
5. Материјали во електронски 
формат и „Често поставувани 
прашања“ кои ќе бидат тековно 
ажурирани треба да им бидат 
ставени на располагање на 
граѓаните. 
6. Едукативни материјали кои ќе 
бидат во формат достапен за 
симнување и би се користеле за 

http://www.ohridsos.org/
http://www.eden.org.mk/


                                 

                                    www.ohridsos.org www.eden.org.mk 

 

14 
 

едукација и подигање на јавната 
свест. Придонес кон ова може 
да се поттикне кај научната 
фела, образовниот кадар, 
младите, граѓанските 
организации итн. Посебно катче 
да се изработи за деца со 
материјали соодветни за 
возраста, прирачници, онлајн 
квизови, да се поттикнува 
организирање натпревари, 
квизови во училиштата итн. за 
што ќе се предвидат мерки за 
поголема вклученост. 
 

XV ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ  Сите глоби во законот е 
неопходно најмалку трикратно 
да се зголемат. 
 
Исто така, периодите на забрана 
за вршење дејност најмалку 
трикратно да се зголемат. 
 
Предлагачот на законот со 
ниските предвидени казни не го 
обесхрабрува прекршувањето 
на законот, што е и единствената 
логичка цел за нивното 
воведување. 
 
Напротив, со вака благи 
санкции, граѓаните се ставаат во 
огромна опасност, се подриваат 
основните принципи на 
правната држава и се штити 
крупниот криминал. 
 

 
 

 
Предлог-закон за управување со пакување и отпад од пакување 

 
Општо 
Се добива впечаток дека замената на пластичните кеси со биоразградливи е цел сама за себе. Законот 
никаде не го регулира намалувањето на отпад од пакување од биоразградлива пластика. 
Биоразградливата пластика не е апсолутно безопасна за животната средина. Биоразградливата 
пластика EN13432 според категоризацијата на Европската Унија е целосно биоразградлива за даден 
временски период само под строго дефинирани услови на влага и топлина. Доколку таа не се третира 
во соодветни капацитети за обратботка на отпад туку се остави на нормални атмосферски услови (во 
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природа и вода), при процесот на разградување, таа е извор на опасен стакленички гас – метан и 
директен загадувач на животната средина. 
 
Покрај националните цели за процентот на обработка на собраниот отпад од пакување, потребно е да 
се воведат и цели за намалување на секаков вид пластика. 
 
Иако оксо-пластиката се спомнува во Член 13, став 4, каде стои дека „Во смисла на оваа точка, оксо-
разградливото пластично пакување не се смета за биоразградливо.“, не се третира никако во законот.  
 
Со Законот не се адресира проблемот на пластичните пакувања за еднократна употреба (чинии, чаши, 
прибор за јадење, цевки, лажички за кафе итн.). 
 
1. Неоходно е да се постават цели за исфрлање на истите од употреба, период на адаптација до конечна 
и целосна забрана за нивно производство и продажба на територијата на Македонија. 
2. Во единиците на локалната самоуправа и правните субјекти, забраната да почне од денот кога 
законот ќе почне да се применува, односно 01 јули 2020 г.  
3. Во заштитените подрачја забраната да почне од денот кога законот ќе почне да се применува, 
односно 01 јули 2020 г. 
4. Потребно е воведување на строги казни за угостителските објекти кои ќе користат прибор и чаши за 
еднократна употреба во заштитените подрачја, а највисоки глоби да се изрекуваат за оние во 
крајбрежниот појас, НП Галичица, Старото градско јадро, на пловните објекти.  
 
Ваквиот тип на прибор не е неопходен, односно за него веќе постои конвенционална замена, а истиот 
преставува исклучително голем загадувач. 
Дополнително, со законот треба да се дефинираат услови за намалување на пакувањето и приборот 
за еднократна употреба воопшто со цел да не се постигне непосакуван ефект, односно да се поттикнат 
потрошувачката, производство и дистрибуција на истите од еколошки прифатливи материјали. 
Законот не треба да го спречи производството и дистрибуцијата на посочените видови доколку тие се 
прозведуваат од природни материјали. 
Со работа на подигање на свеста, промовирање на употреба на термоси и чаши за лична употреба, 
тенденцијата за користење на овој вид производи за еднократна употреба се очекува дека ќе се 
намали. 
Во Законот нема одредби со кои ќе се поттикне замена на материјалите за изработка на пакувањето со 
што поголема тенденција за: 
1. Создавање или внес на пакување од рециклирани материјали со деприоритизација на пластиката 
2. Создавање или внес на пакување изработени од отпад, биомаса, како и современи видови на 
материјали кои не се штетни за животната средина итн. 
3. Каде што е можно, замена на пакувањата од пластика и други деривати на нафтата со други 
материјали, пожелно рециклирани (на пр. платични шаблони за јајца да се заменат со такви од 
рециклирана хартија, цевката за пиење од пластика со метална итн.) 
 
Посебна глава да се посвети на ова прашање во законот. Може да се следи истата/слична 
методологија/елаборација како елиминирањето на отпадот кај администрацијата веќе усвоена на 
171 седница на влада. 

 

Член од законот Измена/Дополна Образложение/Коментар 
Член 3 
Цели на законот 
 
(2) да се обезбеди 
функционирање на пазарот без 
пречки во трговијата и 

Се брише. Не е јасно како оваа цел води 
поблиску до целите на 
циркуларната економија. 
Самите закони кои имаат за цел 
да го намалат отпадот од 
пакувањето и да придонесат кон 
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обезбедување на еднаква 
положба на пазарот на 
домашните и странските правни 
и физички лица, како и 
избегнување на трговските 
бариери кои можат да ја 
нарушат конкуренцијата на 
пазарот; 

унапредување на животната 
средина и здравјето на луѓето, 
може да претставуваат бариера 
за пазарните субјекти. 
Поради исклучителната 
двосмисленост и првенствено 
пазарна/комерцијална цел на 
оваа одредба, предлагаме 
истата да би биде изземена од 
нацрт законот.  
 

Член 3 
Цели на законот  
(2) 
- намалување на 
потрошувачката на енергија и на 
употребата на примарни 
суровини при производството 
на пакување и поттикнување на 
третманот на отпадот од 
пакување; 
 

Се дополнува и гласи: 
Да се поттикне иновација во 
креирањето на пакувања во 
насока на намалување на 
потрошувачката на енергија и на 
употребата на примарни 
суровини при производството 
на пакување и поттикнување на 
третманот на отпадот од 
пакување. 
 

 

Член 3  
Цели на законот 
(2) 
 - да се обезбедат услови 
за да се поттикне 
производството на 
биоразградливо пакување за 
повторна употреба. 
 

Се менува и гласи: 
- да се обезбедат услови за да се 
поттикне производството на 
биоразградливо и 
компостирливо пакување за 
повторна употреба. 

Постои разлика помеѓу 
биоразградливост и 
компостливост – не секоја 
биоразградлива материја е и 
компостлива. 

Член 3  
Цели на законот 
(2) Покрај целите од став (1) од 
овој член, во согласност со 
начелото на циркуларна 
економија, 

Се дополнува со уште една цел: 
Да се обезбедат механизми за 
контрола на постоечките и 
постепено намалување на 
пакувањата. 

Многу е важно да се поттикнува 
намалување на пакувањето без 
оглед дали тоа ќе биде 
рециклирано или може да не 
стане отпад. Секое непотребно 
создавање на пакувања водени 
од комерцијалните побуди на 
пазарот, значи користење 
ресурси и енергија за создавање 
дополнително пакување од 
една страна и ресурси за 
манипулација, било како отпад, 
било како суровина во 
натамошните процеси на 
обработка. 
 
Согласно оваа да се направат и 
соодветни натамошни дополни 
во текстот на законот и 
усогласување со законите 
поврзани со овој. 
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Член 3 
Цели на законот 

Се дополнува цел (во духот на 
циркуларната економија): 
Да се поттикне што поголема 
употреба на обновливи 
енергиии при производство на 
пакувања и третман на отпадот 
од пакување. 
 

 

Член 6  
Дефиниции 
 
6) „Пластични кеси за носење на 
стоки“ се кеси за носење, со или 
без рачки, изработени од 
пластика, кои се достапни за 
потрошувачите на продажните 
места на стоки и производи; 

Да се прецизира со дебелина на 
пластика (од/до), а не само 
описно. 

 

Член 6  
Дефиниции 

Да се дополни. Во законот не се определува 
терминот „биопластика“ што е 
многу важно да обезбеди јасни 
дефиниции и дистинкција меѓу 
различните материјали кои 
може да имаат негативно 
влијание врз животната средина 
што лесно може да доведе до 
нејаснотии и манипулација, да 
се користи за greenwashing или 
ненамерно погрешно 
информирање на купувачите на 
пакување и потрошувачите. 
 

Член 6  
Дефиниции 

Да се дополни. Да се дополни со дефиниција на 
поимот greenwashing. 
Истиот да биде соодветно 
регулиран во понатамошниот 
дел од законот, како и во сите 
други закони поврзани со 
Законот за управување со 
пакување и отпад од пакување. 
 

Член 8 
Пуштање на пазар на пакување 
 
(2) Пуштање на пазар на 
пакување е секаков вид на 
обезбедување на пазарот, преку 
производство или увоз на 
спакуван производ наменет за 
консумирање или употреба за 
прв пат на пазарот на Рeпублика 
Северна Македонија. 
 

Нејасно, да се допрецизира. Што значи тоа „за прв пат“?  
Каква е важноста на ваквата 
одредница во однос на 
формулација која нема да 
содржи „за прв пат“? Што е со 
последователните пати? 
Како ваквата одредница го 
прави законот подобар? 
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Член 10 
Пуштање на пазар на кеси за 
носење на стоки 
Став 2  
(1) Се забранува пуштање на 
пазарот во Република Северна 
Македонија на пластични кеси 
за носење на стоки.  
 
 
(2) По исклучок од став (1) на 
овој член, со плаќање на 
надоместок од страна на 
крајните корисници, дозволено 
е пуштање на пазарот во 
Република Северна Македонија 
биоразградливи кеси за носење 
на стоки кои се произведени 
согласно пропишаните 
стандарди за биоразградливост, 
освен многу лесните пластични 
кеси за носење на стоки. 
 

Се дополнува и гласи: 
 
 
 
(1) Се забранува пуштање на 
пазарот во Република Северна 
Македонија на пластични кеси 
за носење на стоки и лесни кеси 
за носење стоки со рачки.  
 
(2) По исклучок од став (1) на 
овој член, со плаќање на 
надоместок од страна на 
крајните корисници, дозволено 
е пуштање на пазарот во 
Република Северна Македонија 
биоразградливи кеси за носење 
на стоки и лесни кеси за носење 
стоки со рачки кои се 
произведени согласно 
пропишаните стандарди за 
биоразградливост, освен многу 
лесните пластични кеси за 
носење на стоки. 
  

Сметаме дека кесите со рачки се 
апсолутно заменливи без оглед 
на нивната дебелина и не треба 
да се пропушти приликата 
законот тоа да го регулира. 
 
Ни оксо-разградливите ни 
биоразградливите кеси според 
научни истражувања не се 
„еколошки“. 
 
Биоразградливите дури и ако 
биле закопани во 
земја/потопени во океан во 
период од 3 години може уште 3 
години да се користат за 
пазарење. Оксо-разградливите 
се разградуваат до 
микропластика. 
 
Најсоодветно е со овој закон за 
се утврди phase-out 
период/период на адаптација 
од 1 година (ако мора!) и 
зголемување на цените на тие 
кеси од 10 на 30 мкд/парче. 
 
Да се дестимулира и употребата 
на хартиени кеси (за кои, исто 
така, нема доволно 
истражувања дали при процесот 
на распаѓање во вода влијаат 
неповолно на екосистемите). 
Дополнително, во Македонија 
не постои рециклирана хартија и 
со уништувањето на дрвја за 
производство на кеси, 
животната средина повторно се 
уништува. 
 
Единствено решение за 
елиминирање на прекумерна 
употреба на најлонски кеси и 
решение кое е најбенигно за 
животната средина е 
стимулирање употреба на 
платнени торби кои имаат долг 
животен век и претставуваат и 
начин за редуцирање 
производство на отпад. 
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Член 10 
Пуштање на пазар на кеси за 
носење на стоки 
 
(3) Надоместокот кој треба да го 
плаќаат крајните корисници од 
став (2) на овој член за 
пластичните кеси за транспорт 
на стоки изнесува 10  денари за 
парче и истиот се плаќа на 
трговецот на местото на 
продажба. 

изнесува 10  денари се менува 
во изнесува 30  денари. 

Поради горенаведеното 
објаснување в.в. со 
„разградливоста“ на кесите и во 
согласност со првото начело од 
хиерархијата на отпад, 
предлагачот на законот е 
должен да утврди што повисока 
цена со цел да обесхрабри 
непотребно купување на кеси. 

Член 10 
Пуштање на пазар на кеси за 
носење на стоки 
 
(6) Министерот кој раководи со 
органот за животна средина ги 
пропишува стандардите за 
биоразградливост од став (2) на 
овој член кои треба да ги 
исполнуваат кесите за носење 
на стоки, начинот на пуштање на 
пазар на биоразградливите кеси 
од страна на трговците како и 
формата и содржината на 
образецот за водење на 
евиденција од став (4) од овој 
член. 
 

Да се дополни. Стандардите за 
биоразградливост на пластиката 
треба да се јасно дефинирани со 
закон и усогласени со 
европската директива. 

Член 10 
Пуштање на пазар на кеси за 
носење на стоки 
  
 

Да се дополни. Потребно е дополнување на 
членот во насока на 
повлекување на сите бесплатни 
тенки и многу тенки пластични 
кеси од точките на продажба 
каде што тие не се неоходни за 
пакување и транспорт на 
производите.  
 
На пр. тврдите и поголеми 
градинарски производи не мора 
да се пакуваат во посебна кеса 
за да се однесат до касата. 
 
Наместо тоа, да се потикнува 
употреба на сопствени 
садови/торби. 
 

 4) пакувањето што е 
произведено од 
биоразградливи материјали 
мора да биде изработено на 

(1) Не е јасно што значи тоа 
„поголемиот дел“, мора да биде 
определено попрецизно.  
 

Формулацијата е премногу 
општа.  
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таков начин што кога ќе стане 
отпад од пакување да биде од 
таква природа што ќе може да се 
подложи на физичко, хемиско, 
термичко или на биолошко 
разградување, така што (1) 
поголемиот дел од (2) (3) 
завршниот компост ќе се 
разгради до јаглерод двооксид, 
биомаса и вода. Во смисла на 
оваа точка, оксо-разградливото 
пластично пакување не се смета 
за биоразградливо. 
 

(2) Се добива впечаток дека 
секое пакување од 
биоразградливи материјали 
може да се компостира што не е 
точно. На пр. кога се работи за 
пластиката, не секоја 
биоразградлива пластика е и 
компостлива. 
 
(3) За биоразградливата 
пластика да се сведе на компост, 
таа треба да биде 
компостабилна (точка 2) според 
стандардот EN 13432 на ЕУ. Така 
што „поголемиот дел од 
завршниот компост ќе се 
разгради на јаглерод двооксид, 
биомаса и вода“ остава 
преголем комодитет за 
greenwashing. 
 

Член 13 
Барања во поглед на 
погодноста на пакувањето за 
преработка 

Да се дополни. Да се избегнува комбинација на 
материјали кои ја 
оневозможуваат или 
отежнуваат рециклажата или 
повторната употреба на 
пакувањето (на пр. хартија и 
пластика) доколку тоа не е 
неоходно. 
 

Член 16 
Идентификација и означување 
на пакувањето 

Да се допрецизира. 
 

Неопходно е јасно и точно 
обележување на пакувањето. На 
секое пакување, покрај 
задолжителната  ознака за 
категоризација на соодветното 
пакување како отпад (за 
рециклажа, компостирање итн.) 
да има и јасно и недвосмислено 
појаснување со текст (на пр. има 
разлика меѓу биоразгадлива до 
биопластика, голем дел од 
компостирањето мора да се 
изведува во индустриски 
објекти за таа намена, а не на пр. 
во домашни услови – тоа треба 
да биде назначено); доколку 
само дел е податлив за 
рециклажа, да се назначи итн. 
Имено, погрешната 
класификација на отпадот ги 
зголемува трошоците и ја 
намалува ефикасноста на 
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целиот процес на управување со 
отпадот, згора на тоа што може 
да води до еколошки 
последици. 
 

Член 24 
Информации за корисници на 
пакување 
 
во врска со 
Член 32, дел IV и V 

Да се дополни член 32 Обврски 
на  единиците на локалната 
самоуправа, делот V. ОБВРСКИ 
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ за 
соодветните обврски за 
информирање и подигање на 
свеста на граѓаните. 
Истото да се направи и во дел 
IV. ОБВРСКИ НА ТРГОВЕЦОТ. 
 

1. Се добива впечаток дека со 
законот товарот на подигање на 
еколошката свест кај граѓаните 
се става на производителот на 
пакувањето, додека нема ништо 
за улогата и должноста на 
државните органи, релевантни 
институции, локалната 
самоуправа, школството итн.  
Процесот на подигање на свеста 
треба да се води сеопфатно, на 
сите нивоа (бидејќи 
едновремено потребно е да се 
едуцираат и вработените во 
администрацијата, образовните 
институции итн.), а не да биде 
препуштено на волјата на 
производителот кој пак од ствоја 
страна исто така треба да се 
образува согласно новата 
регулатива како и современите 
еколошки стандарди. 
 
2. Оваа дополна треба да оди 
без оглед што Законот за 
управување со отпад 
предвидува едукативи мерки во 
рамките на планот и програмите 
за управување со отпад, 
особено бидејќи овој нацрт-
закон веќе го засега прашањето 
на подигање на свеста кај дел од 
засегнатите страни. 
 

Член 24 
Информации за корисници на 
пакување 
 
(3) Производителот е должен да 
организира кампањи за 
информирање на крајните 
корисници и подигање на 
јавната свест за: 
(4) Производителите на 
пластични кеси за носење на 
стоки, ги информираат крајните 
корисници за подигнување на 

Да се допрецизира. Иако законот прецизира 
санкции во случај на 
неисполнување на член 24, 
сепак:  
1. Не го прецизира временскиот 
интервал во кој производителот 
е обврзан да ги изедува 
активностите на информирање 
и подогање на јавната свест. 
2. Не го прецизира обемот на 
активностите.  
Така, многу лесно, 
производителите, оваа обврска 
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свеста за негативните 
последици за животната 
средина од прекумерната 
потрошувачка на пластични кеси 
за носење на стоки. 
 

можат да ја сведат на 
еднократна бескорисна 
формална активност. 

Член 24 
Информации за корисници на 
пакување  
 
(4) Производителите на 
пластични кеси за носење на 
стоки, ги информираат крајните 
корисници за подигнување на 
свеста за негативните 
последици за животната 
средина од прекумерната 
потрошувачка на пластични 
кеси за носење на стоки. 

Премногу ограничувачки, да се 
прошири. 

Нејасно е зошто негативните 
последици се врзуваат само со 
„прекумерната потрошувачка на 
пластични кеси“. Нагативното 
влијание е резултат на секој вид 
пластично пакување, особено 
амбалажата за еднократна 
употреба, несоодветно 
отсранување на истата итн., како 
и други видови материјали кои 
се користат во пакувањата, а 
имаат негативно влијание врз 
животната средина. 
 

Член 26 
Ослободување - мал 
производител 

Да се допрецизира. Членот предвидува 
ослободување на малите 
производители од обврската 
предвидена со Член 25, меѓутоа 
не прецизира како ќе се 
регулира третманот на отпадот 
од пакување создарен кај 
малите производители. 
 

Член 27  
Обврски за повратен прием на 
пакување 
 
(7) Трговецот самостојно или во 
договор со производителот, 
може да ги охрабри крајните 
корисници да го враќаат 
отпадот од пакување со цел 
зголемено предавање на отпад 
од пакување преку понуди за 
попусти при купување нови 
спакувани производи, или со 
други стимулациски мерки. 

Се менува и гласи: 
 
1. (7) Трговецот самостојно или 
во договор со производителот, 
има обврска да ги охрабри 
крајните корисници да го 
враќаат отпадот од пакување со 
цел зголемено предавање на 
отпад од пакување преку 
понуди за попусти при купување 
нови спакувани производи, или 
со други стимулациски мерки. 
 
2. Да се дополни со обврска за 
подигање на јавната свест со 
оглед на фактот што токму 
трговецот е тој кој има директен 
контакт со крајните корисници и 
може директно и поефективно 
да влијае на нивната еколошка 
свест. 
 

Овие измени да се 
ектраполираат и врз членовите 
кои ја регулираат инспекциската 
контрола и санкциите. 
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Член 35 
Надоместок за управување со 
отпад од пакување 
 
(2) Надоместокот од ставот (1) на 
овој член, изнесува: 
Износ на надоместок 
7.400 МКД/тон 
Вид на материјал 
- хартија 
- дрво  
Износ на надоместок  
9.200 МКД/тон  
Вид на материјал 
- пластика 
- метал 
- композит 
- стакло  

 
 

Како е утврдена цената на 
надоместокот? 
 
Предлагаме износот на 
надомест да се утврди за секој 
поединечен вид материјал и тоа 
воден од принципот на 
поттикнување намалување на 
употребата на соодветни 
материјали. 
 
Со оглед на огромната разлика 
во специфичната тежина на 
наведените материјали, цената 
по единица (шише, кутија итн.) е 
повисока за отпадот од стакло 
во споредба со отпадот од 
пластика. На тој начин 
производителите на пакување 
можат да се поттикнуваат да 
употребуваат на пр. повеќе 
пластика наместо стакло, што е 
спротивно на целите на 
законите за отпад каде отпадот 
кој има поголемо штетно 
влијание врз животната средина 
треба да се сведе на минимум и 
конечно, исфрли од употреба. 
 

Член 40 
Надлежни органи 
 
(2) Инспекцискиот надзор над 
примената на овој закон и на 
прописите донесени врз основа 
на овој закон го врши 
Државниот инспекторат за 
животна средина, преку своите 
државни инспектори за животна 
средина. 

  
 

1. Да се образложи како се 
планира да се зајакнат 
капацитетите на инспекторските 
служби.  
2. Како тоа ќе се реализира и 
соодветно регулира со закон? 
3. Во Општина Охрид има еден 
државен инспектор и еден 
локален инспектор за животна 
средина кои во до сега се 
покажале недостојни за вршење 
на функцијата и тоа кога се 
работи за случаи во строго 
заштитени зони и воопшто 
УНЕСКО подрачјето. Состојбата 
во Општина Струга е уште 
полоша. 
Кои конкретни мерки се 
предвидени да се преземат во 
однос на воспоставвање на 
ефикасна инспекциска контрола 
во Охридскиот Регион? 
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Со овој и другите закони од 
пакетот закони за отпад, се 
наметнува потребата од 
зајакнување на капацитетите на 
инепскциските служби, како од 
аспект на компетентност и 
кредибилитет, така и од аспект 
на бројност. 
 

Член 41 
Делокруг на надзор на 
државниот инспектор за 
животна средина 

Се дополнува со став: 
 
Државниот инспектор за 
животна средина е должен да 
изврши инспекциски надзор по 
иницијатива на физичко или 
правно лице. 
 

 

Член 41 
Делокруг на надзор на 
државниот инспектор за 
животна средина 
 
(1) Во вршењето на надзорот од 
својот делокруг, државниот 
инспектор за животна средина, 
има право да: 
 

Да се дополни со ставка која го 
овластува инспекторот да 
утврди дали пракувањето е 
соодветно означено 
1. Согласно член 16 од овој 
закон; 
2. Дополнето со нашиот предлог 
во коментарот кон Член 16.  
 

 

Член 51 
Прекршочни санкции од втора 
категорија 

 Глобата е утрвдена генерално за 
сите видови прекршувања што е 
несоодветно со оглед на фактот 
што некои од прекршувањата 
можат да бидат со значително 
поголеми последици, и 
трошокот по државата кој 
произлагува од нив многу 
повисок. Потребно е глобите да 
се категоризиират во согласност 
со тежината на прекршокот. 
 

Член 54 
Постапка за порамнување и 
спогодување 

Да се дополни.  
 

Потребно е да се воведат 
одредби во однос на субјекти 
кои повторуваат прекршочните 
активности определени со член 
50, 51 и 52. 
 
Имено, можноста за спогодба и 
намалување на глобата до 
половина од минималниот 
износ може да биде лесно 
злоупотребена од страна на 
субјектите кои сакаат да 
продолжат со активности 
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спротивно на целите на овој 
закон, и недогледно да не бидат 
прекршочно гонети. 
 

Член 57 
Донесување на подзаконски 
прописи 
 
(1) Подзаконските прописи за 
извршување на овој закон ќе се 
донесат во рок од една  година 
од денот на влегувањето во сила 
на овој закон.  
(2) До денот на влегувањето во 
сила на подзаконските прописи 
од ставот (1) на овој член ќе се 
применуваат постојните 
подзаконски прописи. 

 1. Да се образложи потребата од 
цела година за донесување на 
позаконските акти. Временскиот 
рок предлагаме да се ревидира 
на пола година, односно до 
денот на влегувањето во 
примена на законот. 
2. Во однос на став 2, кога се 
знае дека овој закон содржи 
одредби кои за прв пат се 
воведуваат во Македонија, како 
постојните подзаконски 
прописи би одговориле 
соодветно на потребите? 
3. Да се наведат сите 
подзаконски акти кои треба да 
се донесат како што е направено 
во другите нацрт-закони.  
 

Закон за управување со 
пакување и отпад од пакување   
 

Дополна: Санкции Во законот е непходно да се 
воведат клаузули кои ќе 
предвидат контрола и 
ригорозни санкции за 
greenwashing од страна на 
еконимските оператори на 
пакувањето со цел да не се 
спречи манипулација со 
еколошките ознаки. 
 

Закон за управување со 
пакување и отпад од пакување   
 

Дополна: Ознака за степен на 
рециклажа 

Јасна назнака колкав % од 
производот и пакувањето е 
направено од рециклажен 
материјал со цел да се избегне 
неточно информирање на 
потрошувачите и манипулација 
со еколошките практики. 
 

Закон за управување со 
пакување и отпад од пакување   
 

Ознаки: Еко, Зелен, Био-итн. Строго регулирање на 
категоризацијата за ознаки – 
Еко, Зелен, Био- итн. така што 
производ/амбалажа за чие 
производство е потребна иста 
количина на енергија и/или 
емитува подеднаква количина 
на стакленички гасови не може 
да ги носи овие ознаки.  
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Закон за управување со 
пакување и отпад од пакување   
 

Сертификација: Систем на 
меѓународна сертификација 

Пред стапување на законите во 
сила да се утврди систем за 
лиценцирање на агенции во 
Македонија кои ќе можат да 
издаваат меѓународни 
сертификати за процесот на 
производство, амбалажата 
и/или производите и третманот 
на отпад. Алтернативно, МЖСПП 
да овозможи помош за 
производителите да ги добијат 
овие сертификати од 
надворешни лиценцирани 
компании. 
 

 Принцип: Рециклажа, 
реупотреба, редуцирање 

Воведување на принципот: 
рециклажа, реупотреба, 
редуцирање.  
Крајната цел треба да биде 
намалување на отпадот, а не 
креирање на иста или поголема 
количина под илузијата дека 
рециклажата или реупотребата 
ги намалуваат негативните 
ефекти врз животната средина. 
 

 
 
 
 

 

Закон за управување со дополнителни текови на отпад  
во системот на одговорност на производителите 

 

Член од законот Измена/Дополна Образложение/Коментар 
Член 3 
Цели на законот 
Став 2 
- обезбедување на еднаква 
положба и конкурентност на 
пазарот на сите субјетки и 
избегнување и отстранување на 
трговските бариери кои можат 
да го нарушат пазарот со 
текстил, гуми, масла и возила; 

Клаузулата се брише. Не е јасно како оваа цел води 
поблиску до целите на 
циркуларната економија. 
Самите закони кои имаат за цел 
да го намалат отпадот од 
наведените извори и да 
придонесат кон унапредување 
на животната средина и 
здравјето на луѓето, може да 
претставуваат бариера за 
пазарните субјекти. 
Поради исклучителната 
двосмисленост и првенствено 
пазарна/комерцијална цел на 
оваа одредба, предлагаме 
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истата да би биде изземена од 
нацрт законот.  
 

Член 4 
Начела 
Став 1  
Алинеа 1) начелото на 
одговорност на производителот 
според кое производителот, кој 
при вршење на својата дејност 
создава и придонесува кон 
создавање на отпад од текстил,  
гуми, масла и  возила е 
одговорен за преземање на 
мерки за управување со тој 
отпад, со цел да се елиминира и 
намали до крајна можна мера 
негативното влијание врз 
животната средина, вклучувајќи 
и создавање на услови за 
остварување на висок степен на 
одделно собирање, повторна 
употреба, рециклирање и друг 
начин на преработка на отпад од 
текстил,  гуми  масла и  возила, и 

Проблематична е одговорноста 
на производителот доколку, 
според дефиницијата „е 
основано во друга земја и 
продава  со помош на 
комуникација на далечина 
директно на крајните корисници 
во Република Северна 
Македонија производи од член 
5 став (1) од овој закон“. Со 
оглед дека е многу веројатно 
дека во случај на прекршување 
на законот, нема да се 
покренува меѓународна 
арбитража, се отвара 
прашањето за ефективноста на 
законот во овој домен.  
Поради тоа, потребно е да се 
регулира ригорозна инспекција 
на увозот. Потребно е да се 
направи категоризација на 
земјите од каде добрата се 
увезуваат. За земјите надвор од 
ЕУ и други развиени земји со 
високовоспоставени еколошки 
стандарди, да се определат 
поригорозни мерки на 
инспекција (поради можност од 
лажни ознаки, сертификати за 
квалитет, процес на изработка 
итн.) 
 
Предлагаме соодветни измени 
на засегнатите закони кои треба 
да овозможат спроведување на 
новите закони за отпад и ќе се 
разреши евентуална колизија.  
 

 

Член 7 
Дефиниции 
 
5) „Гума“ е пневматик за  
автомобил ,  мотори,  комбе  , 
камиони, автобуси , трактори, 
моторцикли и велосипеди  , 
земјоделски работни  машини,  
градежни и други работни 
машини. 
 

Несеопфатна дефиниција, да се 
дополни. 

Дефиницијата не ги опфаќа сите 
видови возила со гуми како на 
пр. приколки, колички (кои не се 
за употреба во 
градежништвото), камп 
приколки итн. Треба или да се 
додаде „и др. видови возила со 
гуми“ или да се наведат 
таксативно. 
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Член 7 
Дефиниции 
 
12) „Производител“ е секое 
правно лице или физичко лице 
кое  без оглед на начинот на кој 
врши продажба, вклучувајќи ја и 
продажбата со помош  на 
комуникација на далечина која е 
уредена со прописите за 
заштита на потрошувачите: 
          - произведува производи 
од член 5 став (1) од овој закон и 
за прв пат ги пушта на   пазарот 
во Република Северна 
Македонија, или на 
професионална основа, заради 
вршење на својата дејност, 
увезува во Република Северна 
Македонија и прв пат ги пушта 
на пазарот  производите од член 
5 став (1) на овој закон; 
          - како краен корисник, за 
свои потреби, увезува 
производи од член 5 став (1) од 
овој закон без посредник; 
         - на професионална основа 
увезува употребувани 
производи од член 5 став (1) од 
овој закон и за прв пат ги пушта 
на пазарот во Република 
Северна Македонија ; 
      - е основано во друга земја и 
продава  со помош на 
комуникација на далечина 
дирекно на крајните корисници 
во Република Северна 
Македонија производи од член 
5 став (1) од овој закон, и 
 - обновува употребувани гуми и 
ги пушта на пазарот во 
Република Северна Македонија. 
 
Производителот на возила, за 
гумите и маслата кои се 
вградени во возилото, нема да 
се смета за производител на 
гуми и масла согласно овој 
закон. 

Да се појасни/дополни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Се дополнува и гласи: 
- на професионална основа 
увезува нови и употребувани 
производи 
 
Обврската произлегува и од 
новите кои создаваат отпад и ќе 
станат отпад исто како и 
употребуваните. Може да се 
разделат во две потточки. 
 
 
Дефиницијата за 
„производител“се дополнува и 
гласи: 
Производителот, може во исто 
време да биде и трговец 
согласно со точка 14 од овој 
член. 
 
 
 
 
 
 

Што значи тоа „за прв пат ги 
пушта“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Дефиниции 

Да се дополни со цел да биде 
сеопфатен. 

Законот треба да ја регулира 
проблематиката и на ниво на 
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Став 1 
49) Поседувач, е правно или 
физичко лице кое со вршењето 
на својата регистрирана  дејност 
привремено создава и/или 
поседува отпаден текстил, 
отпадни гуми и отпадни масла 
(како на пример 
автомеханичарски сервиси при 
промена на масла и гуми 
поправка на возила, или 
работилници за поправка на 
машини и опрема и други места 
каде се создава отпаден 
текстил). Како поседувач, во 
смисла на овој закон не се 
сметаат граѓаните или 
домаќинствата. 
 

краен корисник и краен 
корисник на возило (и пловен 
објект) како сопственик и 
создавач на отпад од текстил,  
гуми  масла и  возила и пловни 
објекти (физички и правни 
лица). 
 
1. Производителите и 
увозниците (кои треба да се 
воведат во овој закон) може да 
престанат да постојат, а 
крајните корисници сносат 
одговорност за справување со 
отпадот, особено кога се работи 
за возила и пловни објекти. 
2. Крајниот корисник и крајниот 
корисник на возило (и пловен 
објект) неретко се јавува како 
директен увозник на возила и 
пловни објекти и следствено 
треба да сноси одговорност за 
справување со отпадот од 
употребата и разходувањето на 
истите. 
 

Член 33 
Преземање и предавање на 
отпадни возила од крајни 
корисници 
Став 2,3 и 4 
 
(2) Предавањето на отпадното  
возило е бесплатно, дури и кога 
возилото нема никакава или 
има негативна пазарна 
вредност. 
(3) Трошоците од став (2) од овој 
член во целост или делумно ги 
покрива производителот. 
(4) По исклучок од став (3) на 
овој член, превземањето на и 
отпадното возило ќе биде 
наплатено ако отпадното 
возило: 
-не ги содржи битните делови на 
возилото, особено погонскиот 
механизам и шасијата; 
-катализаторот и електронските 
делови за управување со 
функциите на возилото, или 

 Кој ќе го сноси трошокот 
доколку производителот не е 
економски субјект на 
територијата на Македонија, а 
возилото не спаѓа во описот од 
став 4? 
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-содржи друг вид отпад освен 
составните делови и материјали 
на возилото. 
 

Закон за управување со 
дополнителни текови на отпад 
во системот  на одговорност на 
производителите 

Да се дополни со додавање на 
пловни објекти. 

Во нацрт законот направен е 
превид и се занемарени 
пловните објекти. Со оглед дека 
се работи за специфичен тип, 
сметаме дека потребно е да 
бидат третирани како засебна 
категорија. Предлагаме 
дополнување на законот со тоа 
што ќе се воведе соодветна 
регулатива во пловниот 
сообраќај како и третманот на 
отпадот од истиот.  
 
Конкретно, во Охридското Езеро 
односно во Студенчишкиот 
канал, за безмалку две години 
се случија две хаварии со 
расходувани пловни објекти. Во 
каналот има уште такви пловила 
кои се вон употреба, некои се 
распаѓаат, а згора на тоа, 
проблемот со застарени и 
еколошки несоодветни пловни 
објекти претставува 
дополнително оптеретување за 
животната средина во тој 
исклучително вреден 
екосистем. Манипулацијата со 
моторните масла и гориво 
неретко води до директно 
излевање во водите на езерото 
или се депонира непосредно до 
брегот.  Очигледно е дека овој 
дел од секторот е регулиран 
несоодветно и законите за 
управување со отпадот тој 
проблем треба конкретно да го 
адресираат. 
 
Сметаме дека пловните објекти 
не треба да влезат во 
категоријата возила од причина 
што не сите одредби кои се 
однесуваат на возилата се 
соодветни за пловните објекти, 
кои пак имаат свои 
специфичности. 
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