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Апстракт 

Заштитата на животната средина во рамките на една заедница е невозможна без 

одржливо и правилно искористување на природните ресурси. Заштитувањето и 

унапредувањето на животната средина се спроведува се со цел за зачувување на нејзината 

автентична природа, како и оптимално искористување на природните богатства. 

Заштитата на животната средина се наметнува како процес кој е неопходен во ситуација 

на постојано загрозување на истата. Основна цел на трудот е да ги претстави казнено 

правните аспекти на управувањето со отпад во Република Македонија, како еден од 

потесните делови на широкиот концепт на заштита на животната средина. Како предмет 

на трудот се поставува анализата на казнените дела кои се извршуваат во рамките на 

управувањето со отпад кај нас во државата.  

Клучни зборови: животна средина, отпад, управување со отпад, ресурси, заштита 

на животна средина.  

 

 



Abstract 

Environmental protection within a community is impossible without sustainable and 

proper utilization of natural resources. The preservation and improvement of the environment is 

carried out in order to preserve its authentic nature and to utilize its natural resources in optimal 

manner. Environmental protection is imposed as a process that is necessary in situation when 

environment is under constant threat. The main goal of the paper is to present the criminal-legal 

remedies of waste management in Republic of Macedonia as one of the narrower parts of the 

broad concept of environmental protection. Subject of this paper is analysis of the criminal acts 

that are carried out within the framework of waste management in our country  

 Keywords: environment, waste, waste management, resources, environmental protection. 

 

Управувањето со отпад како концепт 

Како со текот на времето се менуваат размислувањата за здравата животна средина 

така се менува и свеста за важноста за нејзина заштита, заштита која пред се, се 

обезбедува со помош на имплементација на нови законски одредби, во насока на правно 

нормирање на што поголем број на дејствија што значат загрозување на животната 

средина и природата.
1
 Животната средина подразбира различни состојби и односи, 

односно под животна средина можат да се подведат водите на земјата, земјата, односот 

којшто се воспоставува помеѓу нив, како и односот кој настанува од една страна помеѓу 

водата, земјата и секое суштество.
2
 За разлика од ова потесно определување на поимот на 

животна средина, во литературата се сретнуваат и пошироки тврдења кога е во прашање 

појмовното определување на животната средина. Па така според некои автори, 

поширокото гледиште за животна средина во себе ја вклучува целокупната биосфера во 

рамките на еден простор, па дури и космичкиот простор и културните фактори и 

чинители.
3
 Здравата животна средина е уставно загарантирана категорија. Секој човек има 

право на здрава животна средина. Секој е должен да ја унапредува и штити животната 
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средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на правото на 

граѓаните на здрава животна средина, се вели во Уставот на Република Македонија, кој 

животната средина ја определува и како темелна вредност.
4
 

Јасна е врската која се воспоставува помеѓу управувањето со отпадот во рамките на 

една заедница и заштитата на животната средина и природата. Управувањето со отпадот 

во рамките на една заедница претставува сериозен и комплексен процес кој бара голема 

вклученост на целокупното општество во насока на воспоставување на ефикасен, 

ефективен и одржлив систем токму за таа намена.  Комплексноста и сериозноста на 

самиот процес на управување со отпад настанува како резултат на различни фактори и 

околности, како што се, потребата за постојана грижа и подобрување на квалитетот на 

животната средина, потребата за подобрување на човековото здравје и самиот квалитет на 

животот, како би се обезбедила здрава и квалитетна животна средина за идните генерации. 

Во анализата на управувањето со отпад во Република Македонија се доаѓа до определени 

заклучоци кои укажуваат на  фактот дека во предметната област постојат некои проблеми 

и ограничувања, а кои самите по себе влијаат на процесот на управување и истите се од 

различна природа. Така во оваа смисла може да се зборува за определени потешкотии кои 

се однесуваат на: законската рамка која го уредува управувањето со отпад во Република 

Македонија, поставеноста на политичките односи во земјата од аспект на подготвеност на 

релевантните фактори за уредување и доуредување на оваа област, организациската 

поставеност на државните институции, како и нивната кадровска екипираност во поглед 

на нивната бројност и соодветната стручна подготовка, креираната финансиска рамка за 

намените за управувањето со отпадот во насока на покривање на трошоци за самиот 

процес, како и издвојување на финансиски средства за инвестирање, свеста на субјектите 

кои се инволвирани во самиот процес, транспарентноста на самите институции во насока 

на правилно информирање на засегнатите субјекти и сл.  

Основен законски текст со кој се уредува управувањето со отпадот во Република 

Македонија е Законот за управување со отпад кој е донесен во 2004 година.
5
 Изразената 

потреба и решителност на државата за подобрување на процесот на управување со 
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отпадот допринесува истиот тој закон да биде изменуван и дополнуван во повеќе наврати, 

па така основниот законски текст е изменет и дополнет дури во 14 наврати.
6
  

Предметот на уредување на Законот за управување со отпад е определен 

повеќестрано, па така во оваа смисла со истиот се уредуваат прашања како што се, 

управувањето со отпадот, начелата и целите за управување со отпад, плановите и 

програмите за управување со отпадот, права и обврски на правни и физички лица во врска 

со управувањето со отпадот, барањата и обврските на правните и физичките лица кои 

произведуваат производи и пакувања и коишто на крајот на животниот циклус ја 

оптоваруваат животната средина, начинот и условите под кои што може да се врши 

собирање, транспортирање, третман, складирање, преработка и отстранување на отпадот, 

увозот, извозот и транзитот на отпадот, мониторингот, информативниот систем, 

финансирањето и надзор над управувањето со отпадот. 

Донесувањето на Законот за управување со отпад како основен законски текст кој 

се однесува на предметната материја пред себе поставува неколку цели кои треба да бидат 

остварени и постигнати при доследна примена на неговите законски одредби. Па така, 

законот треба да обезбеди: избегнување и, во најголема можна мера, намалување на 

количеството на создадениот отпад, искористување на употребливите состојки на отпадот, 

одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси, спречување на 

негативните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето, 

отстранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и висок степен 

на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

 

Казнена инкриминираност во врска со управувањето со отпад 

Управувањето со отпадот во една држава претставува еден од најсериозните 

еколошки проблеми, па токму затоа и државата решително мора да се занимава со ова 

прашање. Посебно внимание при управувањето со отпадот привлекуваат дејствијата кои 

што можат да се окаректеризираат како казнени дела, односно оние дејствија кои што се 
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инкриминираат се со цел да се обезбеди максимална примена на Законот за управување со 

отпад, како и максимална заштита на животната средина.  Во овој контекст може да се 

зборува за казнени дела кои се утврдени во рамките на Законот за управување со отпад
7
 и 

Кривичниот законик на Република Македонија.
8
 Казнените дела против животната 

средина, а со самото тоа и казнените дела кои се доведуваат во корелација со 

управувањето со отпадот претставуваат дела кои се од општоопасна природа. Преку 

истите се очекува да се обезбеди спроведување на идејата за одржлив развој, како не би се 

оптоварувале идните генерации и поколенија со проблеми кои ќе бидат наследени од 

претходните генерации.
9
 

Своевремено Законот за управување со отпад на Република Македонија од 2004 

година инкриминира три казнени дела кои се однесуваат на тргувањето со отпадот, и тоа: 

вршење на недозволена трговија со неопасен отпад од член 138-а, вршење на откуп на 

производи и материјали што се во општа употреба од член 138-б и вршење на трговија без 

обезбеден видео надзор од член 138-в. Треба да се има во предвид фактот дека сите овие 

три казнени дела се применуваат се до донесувањето на Законот за изменување и 

дополнување на Кривичниот законик на Република Македонија во 2014 година, кога со 

истиот престануваат да важат казнените дела кои се пропишани во рамките на Законот за 

управување со отпадот на Република Македонија.
10

 Овие измени и дополнувања на 

Кривичниот законик на Република Македонија се и од важност за целокупниот процес на 

управување со отпадот кај нас во државата. Така во истиот закон, направено е 

инкриминирање на казненото дело “Загрозување на животната средина и природата со 

отпад”, пропишувајќи соодветни казни за сторителите на разни дејствија кои што можат 

да се поврзат како со загадувањето на животната средина, така и со управувањето со 

отпадот во државата.
11

 Во казнено правна смисла под дејствие на извршување се 
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подразбира дејствието со кое се остварува законското битие на казненото дело, односно 

преку дејствието на казненото дело се доаѓа до конкретизација на општиот поим на 

дејствието.
12

 Општиот, генерички поим на определување на дејствието на извршување на 

казнените дела, истовремено се однесува и на оние казнени дела кои можат да бидат 

доведени во корелација со заштитата на животната средина и природата од отпад. 

Битието на казненото дело “Загрозување на животната средина и природата со 

отпад”, од член 230 од Кривичниот законик на Република Македонија
13

 е определено 

алтернативно, односно предвидени се различни начини што значат сторување на ова дело, 

односно исполнување на законското битие.  

Така во оваа смисла, ставот 1 од членот 230 од Кривичниот законик на Република 

Македонија пропишува казнена одговорност за секој кој што со оставање, фрлање, 

собирање, со непрописно транспортирање на една или повеќе поврзани пратки, со 

преработка или отстранување на отпадот, со создавање на депонии спротивно на 

прописите за заштита на животната средина, пропуштање на вршење надзор над 

собирањето, со транспортот и преработката, со непрописно управување со отпадот, или на 

друг начин ќе предизвика или може да предизвика значително оштетување на квалитетот 

на почвата, воздухот или водата или опасност за животот или здравјето на луѓето или 

уништување на растителен или животински свет во поголеми размери, или на ретки 

видови на растенија или животни. Како што може да се забележи дејствието на 

извршување на ова казнено дело може да биде различно, опфаќајќи различни аспекти за 

загрозување на животната средина и природата со отпадот. За основниот облик на 

казненото дело законодавецот пропишал казна за сторителот на ова дело во законската 

рамка од една до пет години.  

Согледувајќи ја штетноста на опасниот отпад и неговите сериозни последици, 

законодавецот во ставот 2 од членот 230 од Кривичниот законик на Република Македонија 

предвидел казнена одговорност за оние сторители кои ќе го сторат ова казнено дело, на 

ист начин како и кај ставот 1, со таа разлика што тука се работи за опасен отпад. Како 
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опасен отпад согласно законската терминологија е утврден секој отпад што содржи 

супстанции кои имаат својство на експлозивност, реактивност, запаливост, надразливост, 

токсичност, инфективност, канцерогеност, мутагеност, тератогеност, екотоксичност или 

својство на испуштање отровни гасови преку хемиска реакција и биолошко разложување. 

Во конкретниот случај со оглед дека се работи за дејствие на извршување кое што содржи 

повисок степен на сериозност е утврдена и повисока казна за сторителот на ова дело, 

односно лицето кое што ќе го изврши ова дело ќе биде казнето со казна затвор од 

најмалку четири години.  

Неовластеното тргување со отпад исто така е препознаено како општоопасно 

дејствие па токму затоа е направена негова инкриминација во рамките на ставот 3 од 

членот 230 од Кривичниот законик на Република Македонија. Неовластеното тргување со 

отпадот имплицира казнена одговорност за сторителот на ова казнено дело и утврдување 

на казна во рамките на законски предвидениот минимум и максимум, односно од една до 

пет години затвор.  

Различните модалитети на извршувањето на казненото дело “Загрозување на 

животната средина и природата со отпад”, е предвидено во согласност со законската 

определеност да бидат сторени и од страна на повеќе лица, на организиран начин, односно 

од страна на организирана група која што е составена од три или повеќе лица со конкретна 

намена на сторување на ова казнено дело. Токму моментот на организираност при 

извршување на ова казнено дело е основниот критериум за утврдување на повисок степен 

на неправо, па токму затоа е предвидена и повисока казна. Така во оваа смисла за 

казнените дела кои соодветно се пропишани во ставот 1 и ставот 3 од членот 230 од 

Кривичниот законик на Република Македонија во ситуациите кога се извршени од страна 

на организирана група, за сторителите на делото е предвидена казна затвор од најмалку 

четири години, а пак за делото кое што е предвидено во ставот 2 од членот 230 од 

Кривичниот законик на Република Македонија, казната изнесува најмалку осум години.  

Во согласност со воспоставената казнено правна одговорност на правните лица во 

Република Македонија и за ова казнено дело е предвидена казнена одговорност за 

правното лице во ситуација кога како сторител на истото ќе се појави правно лице. Со 



оглед на пропишаната казнена политика, правното лице за сторување на ова дело може да 

биде казнето со парична казна.  

 

 

Заклучок 

Процесот на заштита на животната средина и природата мора да претставува врвен 

приоритет на секое општество, како би се спречило загадувањето и загрозувањето на 

околината. Остварувањето на вистинската заштита на животната средина и природата 

единствено е можно преку еден интегративен пристап на сите субјекти во општеството, 

односно преземање на конкретни мерки и активности кои треба да претставуваат трајна 

обврска  на сите. Интегративноста настанува како резултат на фактот на нераскинливата 

врска која што е воспоставена помеѓу животната средина од една страна и здравјето на 

луѓето од друга страна. Казнено правната заштита на животната средина и природата од 

отпад претставува само еден дел од целокупниот процес на управувањето со отпадот во 

државата воопшто, но сепак треба да се има во предвид фактот дека правилното 

инкриминирање на дејствијата кои што значат загрозување на животната средина и 

природата претставува гаранција за создавање на квалитетна животна околина.  
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