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ДО: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Генерален секретар: Стојан Тодоров 

 
ОД: ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  

 
Помошник главен државен ревизор и Овластен државен ревизор:  

 
Предмет:Ревизија на успешност – управување и третман на МеО 
 
Ова известување претставува наше мислење по извршена ревизија на успешност 
која се однесуваше на управувањето и третманот на МеО од аспект на дејностите 
и институциите вклучени во ланецот на управување и третман на МеО. Со 
ревизијата се насочивме кон институциите кои учествуваат во негово создавање, 
транспортирање, одлагање/уништување, имаат делокруг на вршење надзор над 
спроведување на законските одредби во областите поврзани со МеО во РМ.  
 
Ревизијата на успешност е активност спроведена со цел да даде оценка за 
успешноста при управувањето и третманот на МеО од аспект на следната цел:  
 
Дали во Република Македонија се создадени законски, просторни и финансиски 
услови за управување со МеО како сегмент од опасниот отпад, кој претставува 
сериозна закана по здравјето на луѓето и тоа од аспект на создавачите, собирачи, 
транспортери и отстранувачи во РМ како и контролните функции на државните 
институции? 
 
Со ревизијата дефиниравме повеќе проблематични подрачја од кои произлегоа 
значајни ризици во областа на управување и третман на МеО и тоа во следните 
области: 
 

− Создавачи  
− Транспортери  
− Уништувачи 
− Инспекторати 

 
Нашата ревизија беше насочена кон повеќе откриени ризици кај сите споменати 
области кои се однесуваа на: 
 

− Законски и подзаконски акти; 
− Едукација; 
− Селектирање, правилно собирање; 
− Евиденција и предавање на создадени количини; 
− Надзор над постапките за управување; 
− Дозвола за транспорт; 
− Транспортни средства за превоз на опасен отпад; 
− Евидентирање на количини на МеО и начин на негово отстранување; 
− Механички и други видови пропишани третмани со цел редуцирање на 

количините; 
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− Услови на депониите; 
− Извршени контроли, издадени записници, имплементација на мерки по 

констатирани неправилности и ефекти од контролите; 
− Финансиски елементи; 

 
Како и од други аспекти:  
 

− Постапување со лекови со изминат рок и штетни хемикалии; 
 
Нашите препораки во овој извештај се однесуваат на активности кои Владата на 
РМ и надлежните министерства – Министерството за животна средина и 
просторно планирање заедно со Министерството за здравство и Министерството 
за локална самоуправа на Република Македонија, треба да ги преземе со цел 
отстранување на ефектите од утврдените неправилности, состојби и наоди во 
Конечниот извештај даден во продолжение, како и создавање на услови за 
подобрување на целокупната слика кај управувањето и третманот на МеО и 
отпадот воопшто, посебно со имплементација на најновиот документ Стратегија  
на РМ за управување со отпад 2008 – 2020 година, донесена на почетокот на 
2008 година. Надлежните и одговорни лица кај министерствата за животна 
средина и просторно планирање и здравство, изразија и покажаа позитивен 
однос кон ревизијата. Позитивен однос кон ревизијата искажаа и надлежните 
лица кај здравствените установи, создавачи на МеО низ Македонија како и кај ЈП 
кај кои се врши одлагањето на МеО. Кај еден субјект наидовме на поимање и 
разбирање на ревизијата и нејзините цели различно од претходните но кое не 
влијаеше значително на постапките и резултатите од спроведената ревизија. Во 
законски утврдениот период за доставување на забелешки по издаден Претходен 
извештај за извршената ревизија од ДЗР, не се добиени забелешки.  
 
Веруваме дека спроведената ревизија ни даде основа да го изразиме следното 
мислење: 
 
Стекнавме разумно уверување дека во Република Македонија не се создадени 
законски, просторни и финансиски услови за управување со МеО како и 
исполнување на контролните функции на државните институции за надзор над 
управувањето со МеО, во задоволителна мера, од аспект на активностите кои ги 
вршат создавачите, транспортерите, одлагачите/уништувачите со цел 
управување со МеО како сегмент од опасниот отпад и задоволителен напредок 
во однос на намалување на ризиците по животната средина и човековото 
здравје.  
 
Ревизорските наоди кои се резултат од извршената ревизија, детално се 
опишани во поглавјето Ревизорски наоди од овој извештај.  
 
 

 Помошник главен државен ревизор 
 

Скопје, 08.08.2008 година Овластен државен ревизор 
  
 


