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УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 
(отпад од сточарските фарми и индустријата за 

анимални производи) 



Шталско ѓубре 

 Шталското ѓубре претставува основен нуспроизвод на сточарското 
производство; 

 Хетерогена маса која зависи од видот на животните, исхраната, 
количината на вода, употребената постилка, начинот на компостирање и 
складирање; 

 Органски фертилајзер на обработливите земјоделски површини и 
пасишта; 

 Контаминација на надворешната средина и потенцијален извор на 
инфективни и паразитски агенси; 

 Интензивното сточарско производство е огромен генератор на 
шталско ѓубре; 

 Говедата дневно исфрлаат течно ѓубре во количина 7-8% од 
телесната тежина, од кое 30% отпаѓа на урина. На тоа треба да се додаде 
10-15 литри отпадна вода; 

 Свињите дневно исфрлаат фецес и урина во количина 5% од 
телесната тежина; 



Шталско ѓубре 

 Фецесот е составен од вода, несварени делови од храна, жолчни 
киселини, пигментни материи, клетки од цревната лигавица, 
микроорганизми, неоргански соли и производи на бактериската 
ферментација; 

 Урината претставува раствор на продуктите од метаболизмот на 
азотот и сулфурот, растворени неоргански соли и пигменти; 

Proizvedeno |ubre (kg/den) =  
Dnevna da`ba (suva materija) 
------------------------------- 

2 
+ postilka (kg) x 4 

Просечна дневна количина по условно грло во килограми 

Вид животно Фецес Урина 

Говеда 20-25 10-30 

Свиња 10-15 15-25 

Коњ 10-25 4-8 

Овца 10 10 



Дневна количина на фецес и урина кај говеда и свињи 

Категории говеда и свињи Количество по животно (kg) 
фецес урина вкупно 

Молзни крави       
високогравидни 10 16 35 
во лактација 28 17 45 
Гојни говеда  22 13 35 
на возраст 1-2 години 20 8 28 
на возраст 1/2 - 1 година 10 5 15 
помлади телиња 5 8 13 
гојни телиња 3 12 15 
Свињи       
гоени со концентрат 1,5 2,5 4 
гоени со кртоласти храни и концентрат 1,9 2,8 4,7 
гоени со сурутка 1,4 4,5 5,9 
предгоење до 35 kg 0,7 2,0 2,7 
маторици со прасиња 2 4 6 
маторици во гравидитет 1,6 2,6 4,2 



ИЗВОРИ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

ПРИМАРНИ 

а) болни животни 

б) преболени животни 

в) заболен човек 

г) контаминирани 
производи 

д) суровини од болни 
животни 

ѓ) мрши од угинати 
животни 

е) диви животни 

ж) артроподи 

ИНТЕРМЕДИЈАРНИ 

а) секрети и екскрети 
од болни животни 

б) секрети и екскрети 
од преболени животни 

СЕКУНДАРНИ 

а) земја 

б) вода 

в) воздух 

г) храна 

д) предмети 

ѓ) простории 

е) транспортни 
средства 



Епизоотиолошко значење на ѓубрето 

 Шталското ѓубре е богато со органска материја која претставува 
добар супстрат за раст и размножување на многу микроорганизми кои 
предизвикуваат условни болести кај луѓето и животните; 
 Присуство на факултативно патогени бактерии во шталското ѓубре 
(секретите и екскретите од животните) – Salmonella Spp., Escherichia coli, 
и патогени бактерии – Brucella Spp., Bacilus antracis, Clostridium 
perfringens, Pasterella multocida; 
 Присуство на вируси во фецесот и шталското ѓубре – Reovirus, 
Enterovirus, Rotavirus, BVD, TGE, koronavirus; 
 Присуство на паразити во фецесот и шталското ѓубре – Eimeria, 
Trichostrongilus, Fasciola hepatica, Strongyloides, Dictyocaulus, 
Dicrocoelium lanceolatum, Moniezia, Toxocara; 
Присуство на габи и микотоксини во шталското ѓубре; 
 Преживување на микроорганизмите во ѓубрето – од неколку дена до 
година, додека спорите преживуваат со години; 
Преживувањето зависи од присуството на хранливи материи, 
температурата, сончевата светлина, влажноста и pH-вредноста  



Преживување на микрооганизмите во ѓубрето 

  Говедско 
течно ѓубре 

Свинско 
течно ѓубре 

Живинско 
ѓубре Земја Компост 

S. dublin 50 дена 40 дена       
S. typhimurium 177 дена 39 дена 28 дена     
S. paratyphi B 157 дена 39 дена 8 дена     

B. antracis       10 години   

M. tuberculosis       2 години 3-4 месеци 

Вирус на Аујецкиева 
болест   15 дена       

Вирус на борна болест 22 дена         

Вирус на Марекова 
болест     7 дена     

Вирус на Тјешинска 
болест   25 дена       

Вирус на Лигавка и 
шап 21-100 дена         



Пристуство на паразити во ѓубрето 



 Штетно дејство по екосистемот кој го сочинуваат луѓето, животните, 
земјата, водата и вегетацијата; 

 Под дејство на аеробните и анаеробните микроорганизми и нивните 
ензими доаѓа до разградување и редуцирање на органската материја 
(минерализација); 

 Загадување на воздушната средина; 

 Загадување на подземните води; 

 Нарушување на почвените и водните биосистеми; 

 Нарушување на хемискиот состав на почвата и растенијата 
(зголемено присуство на азот, бакар, цинк, калиум, фосфор, кадмиум, 
арсен; 

 Присуство на хербициди во шталското ѓубре; 

Шталското ѓубре како загадувач на надворешната средина 



Вредности на БПК5 и ХПК за екскременти од различни 
видови и категории животни 

БПК5 (mg/l) ХПК (mg/l) 

Молзни крави 20,731 110,975 

Гојни јунци 26,666 110,000 

Свињи 30,000 87,692 

Кокошки несилки 66,666 133,333 

Бројлери 16,428 / 



Шталското ѓубре како загадувач на надворешната средина 



Анаеробно разградување на биомасата во бурагот 

Биомаса во  
бурагот 

метан и CO2 

загуба 

јаглеродна к-на  
пропионска к-на 
маслена к-на 

микроорганизми 

ресорпција во 
дигестивниот 

систем 

Биомаса во 
ферменторот 

метан, CO2 
јаглеродна к-на  
пропионска к-на 
маслена к-на 

метан и CO2 

микроорганизми 



Шема на анаеробно разградување на биомасата  

Биомаса: 
протеини 

јагленохидрати 
масти 

аминокиселини 
шеќер 

глицерин 
масни киселини 

пропионска к-на 
маслена к-на 

алкохол  

јаглеродна  
киселина 

бактерии 

биогас (70% 
метан, 30% CO2 

NH4+, HPO4
2-,  

H2S 
јаглеродна  
киселина 

бактерии 

хидролиза формирање 
киселини 

формирање 
метан 



Системи за изгубрување на фармите 

Цврстото ѓубре претставува 
смеса на фецес, урина и 
простирка 



Системи за изгубрување на фармите 



Системи за изгубрување на фармите 

Течното ѓубре претставува 
смеса на фецес, урина, 
отпадни води од 
санитарното перење и 
дезинфекција 



Системи за изгубрување на фармите 



ISKORISTUVAWE NA \UBRETO 

 Koristewe kako arsko |ubre; 

 \ubrewe na ribnici i proizvodstvo na vodeni rastenija; 

 Koristewe na |ubreto za hrana na doma{nite `ivotni, se koristi 
cvrstoto i te~noto |ubre, da ne sodr`i {tetni sostoj}i, kako metali, 
antibiotici, pesticidi, `iva flora i fauna, pri~initeli na 
bolesti. \ubreto se obrabotuva mehani~ki so talo`ewe, termi~ki i 
hemiski. 

 Koristewe na |ubreto za proizvodstvo na kompost (humus); 

 Koristewe na |ubreto za proizvodstvo na energija (biogas); 

 ^istewe i otstranuvawe na otpadnite vodi od industrijata za 
animalni proizvodi, klani~na industrija i mlekari: 

 - Pu{tawe na otpadnite vodi vo otvoreni vodni tekovi; 

 - Mehani~ko ~istewe na otpadnite vodi; 

 - Biolo{ko ~istewe na otpadnite vodi: prskawe ili nakapuvawe na 
irigacioni poliwa, ~istewe so aktiven mil, navodnuvawe so 
otpadni vodi, hemisko ~istewe na otpadni vodi, samo~istewe i 
upotreba na otpadnite vodi. 



Компостирање на шталското ѓубре 

 Компостирањето претставува биолошки процес на контролирано 
зреење на ѓубрето со цел претворање на органските материи во форма 
која може да се искористи од растенијата и уништување на патогените 
микроорганизми; 
 При компостирањето се разликуваат три фази:  
 
 почетна (мезофилна), која трае 12-24 часа, се постигнува температура 
од 45  
термофилна, во која се развиваат термофилни бактерии, се 
разградува супстратот и температурата се се искачува над 75 
 Фаза на ладење, кога настанува хигиенизација на ѓубрето, бројот на 
микроорганизмите се намалува, се зголемува бројот на мезофилните 
микроорганизми и се појавуваат мувли кои се индикатор дека е завршен 
процесот на зреење 



Создавање и карактеристика на шталското ѓубре кај животни 
со телесна маса 454 kg (1000lb) 

    Млечни грла Јунци, kg Свињи Овци Живина Коњи 

    крави јуници 
182-
318 >318 гојни приплодни   несилки бројлери   

  СЕ 37,2 38,6 40,8 27,2 29,5 22,7 18,1 24,0 32,2 20,4 

Ф/У 2,2 1,2 1,8 2,4 1,2 1,0     4,0 

  Густина 1005,0 1010,0 1010,0   1050,0   

СМ 

kg/ден 4,7 4,2 5,2 3,1 2,7 1,9 4,5 6,1 7,7 4,3 

% 12,7 10,8 12,8 11,6 9,2 8,6 25,0 25,2 20,5 

ИСМ 82,5 85,0 80,0 75,0 85,0 70,0 80,0 

  БПК5 16,5 23,0 33,0 30,0 9,0 27,0   

ХПК 88,1 95,0 95,0 90,0 118,0 90,0   

ВАКјелдал 3,9 3,4 3,5 4,9 7,5 4,5 5,4 6,8 2,9 

P (% од СМ) 0,7 3,9 1,6 2,5 0,66 2,1 1,5 0,49 

К (% од СМ) 2,6 3,6 4,9 3,2 2,3 2,1 1,8 



Основен хемиски состав на свежиот фецес 

  Содржина (%) 
  вода органски материи неоргански материи 
Говеда 80-85 10-16 4 
Свињи 65-85 10-20 10 
Кокошки 75-80 10-15 10 

  Азот (%) Фосфор (%) Калиум (%) Калциум (%) 

  Ф У Ф У Ф У Ф У 
Молзни 
крави 0,35 0,61 0,12 0,00 0,06 1,08 0,50 0,50 

Гојни свињи 0,54 1,16 0,59 0,08     0,82 0,01 

Содржина на хранливи елементи во фецесот и урината 



Хемиски состав на изметот 

Состав 
Измет 

Говеда Млечни крави Свињи Кокошки 

Органска материја 77-85 77-85 77-84 76-77 

Азот 2,3-4,0 1,9-6,5 4,0-10,3 2,3-5,7 

Фосфор 0,4-1,1 0,2-0,7 1,9-2,5 1,0-2,4 

калиум 1,2-2,0 2,4 1,4-3,1 1,0-2,9 

калциум 0,6-1,4 2,3-4,9   5,6-11,6 

Магнезиум 0,5-0,6     0,9-1,1 

сооднос C:N 9-15 9-15 9-15 9-15 

целулоза   27,6-50,3 19,5-21,0 13,0-17,8 

сурова маст   2,9-4,3 3,5-4,0 2,4-5,0 

сурови протеини   9,3-20,7 16,4-21,5 20,5-42,1 

лигнин 16-30 16-30   9,6-14,3 



 Зреењето на ѓубрето просечно трае од 2-4 месеци; 

 Ладен начин на пакување: ѓубрето се набива на купчиња високи 1,5-1,8 
метри, во кои се создаваат анаеробни услови и температура од најмногу 
400C; 

 Топол начин: ѓубрето се расфрла растресито на помали купчиња со 
повеќе воздух, се развиваат аеробни процеси. останува 3-4 дена, а потоа 
се набива на поголеми купчиња, се истиснува воздухот и се развиваат 
анаеробни процеси, температура до 800C, ѓубрето созрева за 3-4 месеци 

Krancov (toplo-laden) na~in na pakuvawe na |ubreto, dava najdobri 
higienski rezultati, a |ubreto zadr`uva najmnogu organska materija: 

     I faza (aerobna): |ubreto se rasfrla rastresito za da se zagree, 
kup~iwata se zadr`uvaat 2-4 dena, temperatura 650C; 

     II faza (anaerobna): |ubreto brzo se nabiva, se slo`uva vo kocki so 
dimenzii 1,5 m.  x 1,5 m. se ladi, mo`e da se poleva so urina. 

Складирање и пакување на цврстото ѓубре 



 \ubre od dlaboka postilka, toplo-laden na~in na pakuvawe na 
|ubreto, |ubreto od goveda i sviњi pripa|a vo ladnite |ubriva, a na 
kowite i ovcite vo toplite |ubriva. 

 Biotermi~ki na~in na pakuvawe na |ubreto, dezinfekcija na |ubreto, 
se koristi koga postoi somnevawe ili e dijagnosticirana zarazna 
bolest: 

     I faza: se pravi dupka so dlabo~ina 0,2 m. se popolnuva so glina koja 
se nabiva, nad nea se stava 0,1 m. izolacionen materijal od slame, seni, 
lisja, orizova arpa, nad ovoj sloj se frla |ubreto vo visina od 1 m. nad 
nego se stava pak izolacionen materijal i se nafrla sloj zemja. Vo 
rastresitoto |ubre ima dovolno vozduh, se razviva temperatura od 
650C, a vla`nosta treba da bide 20-50% . 

     II faza, so razvojot na aerobnite organizmi se tro{i kislorodot i se 
zgolemuva temperaturata vo |ubreto koja e pogodna za r’tewe na sporite 
na anaerobnite bakterii i se pretvoraat vo vegetativni oblici koi ja 
razgraduvaat organskata materija i sozdavaat soedinenija so 
dezinfekciono dejstvo (organski kiselini, mravja kiselina, mle~na k-
na, alkohol, aldehidi, fenoli). 

Складирање и пакување на цврстото ѓубре 



Зреење на шталското ѓубре 

енергија 

кислород микроорганизми влажност 

хранливи  
материи 

јагленохидр 
липиди 

протеини 

дел се  
употребуваат од 

микроорганизмите 

целулоза 
лигнин 

минерални 
материи 

CO2+H2O 

хумус или  
компост 

Во зависност од 
постапувањето со 
ѓубрето, се губи 
15-20% суви 
материи, N 20-
60%; P2O5 до 20% 
и K2O од 0-20%. 



Biohemiski procesi vo |ubreto 

оксидација 

+ 

органска материја улминска киселина 

амонијак хумунска киселина 

амониум хумат 

анаеробно разградување 

минерализација 

редукција 



Компостирање на шталското ѓубре 

Фактори Ѓубре (супстрат) 

Температура 54-600C 

Oднос C:N 25:1 до 30:1 

Кислород 15-18% 

Влажност 50-60% 

Порозност 30-36 

pH-вредност 6,5 до 7,5 



Компостирање на шталското ѓубре 



Компостирање на шталското ѓубре 



Хемиски состав на компостираното ѓубре 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 

Органски материи % 40,70 42.00 38,20 

Вкупен азот N % 2,00 2,60 1,80 

Фосфор P2O5 % 1,80 2,20 1,95 

Калиум K2O % 1,10 1,50 1,20 

Калциум Ca % 0,15 0.40 0,23 

Магнезиум Mg % 0,015 0.03 0,02 

рН реакција 6,65 6,60 6,40 



Фертилизација на обработливите површини 



Пакување на компостот 



 Отпадот од рестораните и домаќинствата содржи: 30-40% вода, 25-45% 
органски материи, 10-12% инертни материи, 2-5% метал и 3-4% пластика; 

 Постапки со цврстиот отпад од рестораните и домаќинствата: 

 - контролирано континуирано насипување (складирање); 

 - горење во посебни објекти за таа намена, на температура од 
 800-10000C; 

 - Компостирање; 

 - Преработка во кафилерии. 

Постапки со ѓубрето од рестораните и домаќинството 



Аерирање на течното ѓубре 

Постапки за обработка на течното ѓубре: аерирање, таложење, сепарирање, 
центрифугирање, декантирање, просејување низ ротациски и вибраторски сита, 
флокулација и ферментација 



Pokrieni laguni vo koj se odvivaat 
anaerobni procesi 

Создавање на биогас 

 Биогасот е смеса на метан и јаглероден диоксид во сооднос 2:1, азот, водород и 
сулфур диоксид; 
 Фактори кои влијаат врз формирањето на биогас: температура (300C), присуство 
на органска материја (сооднос меѓу C:H:O:N), алкална средина, pH=6,5-7,5; 
 Знаци на нарушена анаеробна ферментација: пад на pH вредноста, зголемено 
присуство на киселини, зголемена концентрација на CO2 во биогасот; 
 Енергетската вредност на биогасот е 50-60% од вредноста на нафтата. 



Дизајн на дигесторот 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Преглед на просечните маси на животинските мрши во килограми по литературните податоци 

Автори Коњи Ждребиња Говеда Телиња Свињи Прасињ
а Овци Живина 

Schnurer (1906) 250 / 250 25 50 / 25 / 
Krayer (1954) 300 / 200 30 40 / 30 / 

Puhač (1971) 280-
350 30-50 200-

280 25-40 50-60 10-15 15-18 0,50-
2,00 

Gaćeša (1957) 180 / 185 / 80 / 20 / 
Šuput (1973) 250 / 250 / 30 / 25 0,4 
Krotić (1975) 300 / 250 / 30 / 18 0,25 
Kolarič (1979) / / / / 60-100 / / / 
Puhač (1975) / / 200 / 30 / 15 / 

Ristič (1979) 200-
300 / 151-

241 / 28-38 / 17-20 0,35-
0,5 

Puhač (1979) 180-
324 / 136-

217 / 25-34 / 15-18 0,32-
0,45 

Југослов. инститит 
за технол на месо 
(1972) 

/ / 150 / 20 / 15 / 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Преглед на процентот на угинати животни според литературните податоци   

Автори Коњи Говеда Телиња Свињи Прасиња Овци Живина 

Haefake (1906) 1,50 1,20 3,80 2,00 / 1,40 / 

Burggraf (1925) 1,20 0,90 / 5,60 / / / 

Martel (1928) / 3,22 / 13,20 / / / 

Krayer (1954) 2,00 0,40 / 16,60 / 0,64 / 

Bille (1974) / / / / 13,20 / / 

Rasbech (1969) / / / / 15,20 / / 

Gec (1953) 6,50 3,50 / 8,00 / 10,00 / 

Puhač (1955) 2,50 2,00 / 5,00 / 6,00 / 

Rakovič (1967) / / 10,00-20,00 / / / / 

Rakovič (1975) / / / 13,70 / / / 

Teodorovic (1978) / / 22,66 9,60 22,66 / / 

Nikoliš (1969) / 2,70 / 2,50 / 10,00 / 

Ilančić (1964) / / / 2,00-3,00 25,00-35,00 / / 

Kolarič (1979) / / / 1,08 3,29 / / 

Puhač (1971) 1-2 1-2 / 3-4 / 3-4 8-10 

Puhač (1975) / 1,50 / 4,00 / 3,00 / 

Ristić (1978) 2,80 2,00 / 4,00 / 4,60 9,00 

Ristić (1978) 2,48 2,82 / 4,71 / 4,75 / 

Bašič i sor. (1979) / 2,70 / 2,50 / 10,00 / 

Ivoš i sor. (1974) / 1,50 / 8,00 / 4,00 / 

Jovanovič i sor. (1972) / / / 2,20 / / / 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Количина на кланични отпадоци во проценти од масата на закланите животни 

Вид животни Категорија Проценти 

Говеда 

телиња 7,00 
јуниња 12,00 
крави 20,37 

волови 20,37 
бикови 20,37 

Свињи 
прасиња 18,00 
товеници 10,84 

Овци 
јагниња 14,40 

шилежиња, овни 21,71 

Живина 
бројлери 38,39 

останата живина 36,46 



Нештетно отстранување и искористување на мршите и 
отпадоците од анимално потекло 

Metodi na otstranuvawe na `ivotinskite mr{i i klani~ni otpadoci: 
     a) Spaluvawe 
     b) Zakopuvawe na sto~ni grobi{ta i jami grobnici 

 Prerabotka na `ivotinski mr{i i klani~ni otpadoci, kafilerija: 

     a) Suva postapka (vodena parea se voveduva pome|u dvojnite yidovi na 
destruktorot pa materijalot se zagreva na temperat od 130-1400C pod pritisok 
od 3 atmosferi. 

     b) Vla`no - ekstraktivna postapka, surovinata vo destruktorot se me{a, 
zagreva na 1300C, i se vari vo sopstveniot sok. Materijalot se dezintegrira, 
sterilizira, i se ekstrahira masta. 

     v) Centrimil postapka; 

     g) Vla`na (klasi~na) mehani~ka postapka; 

     d) Obrabotka na krvta. 

 
 Епидемиолошко значење на отпадоците од анимално потекло: спонгиоформна 
енцефалопатија (кравјо лудило); 

 



Нештетно отстранување и искористување на мршите и 
отпадоците од анимално потекло 

суровина: 
угинати животни 

еутаназирани 
животни 
кланични 
отпадоци 

кафилерија 

стерилизација 

хемиско 
одмастување 

механичко 
одмастување 

сушење 

сушење 

месно брашно 

сушење 

месно брашно 

маст маст 

механичко 
одмастување 

хемиско 
одмастување 

месно брашно месно брашно 

маст маст 

влажна постапка сува постапка 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Процент на добиена техничка маст во зависност од видот на суровината 

Вид на суровина Процент (%) 

Животински мрши-месни отпадоци 10-14 

Слаби животни 5 
Масни свињи до 40 
Коски 10-15 
Рибни отпадоци 10-25 

Процент на добиено месно брашно во зависност 
од видот на суровината 

Вид на суровина Процент (%) 
Животински мрши 20-25 
Коски 55 
Крв 18-20 
Рибни отпадоци 20-25 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Просечна тежина и количество на отпад по вид и категорија на животно 

Суровина према видот и категоријата на животни Вредност 

Коски на говеда во однос на кланичната маса 16-18% 
Коски на свињи во однос на кланичната маса 8% 
Кожа на одраснати говеда 25-30 kg 
Кожа на млади говеда 10-15 kg 
Кожа на телиња 3-3,5 kg 
Кожа на свињи 6-6,5 kg 
Кожа на коњи 28-32 kg 
Кожа на ждребиња 46 kg  

Количина на крв во коњите 6,6% (1/15 од телесната тежина) 

Количина на крв во говедата 7,7%  (1/13 од телесната тежина) 

Количина на крв во свињите 4,6% (1/22 од телесната тежина) 

Количина на крв во овците 8,0% (1/12 од телесната тежина) 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Количество на кланични отпадоци изразени во проценти од тежината на заклани животни 

Вид на животно Категорија на животно Процент од масата на заклано 
животно 

Говеда 

Телиња 7,00 
Јуниња 12,03 
Крави 20,37 

Волови 20,37 
Бикови 20,37 

Свињи 
Прасиња 18,00 
Товеници 10,84 

Овци 
Јагниња 14,40 

Шилежиња 21,71 

Живина 
Бројлери 38,39 

Останата живина 36,46 



Нештетно отстранување и искористување на мршите  

Хемиски состав на производот, фабрика за преработка на животински лешеви и останати 
отпадоци од животинско потекло 

Вид на производот и состав процент (%) 
Месно брашно   
- да содржи белковини повеќе од 60 
- сварливоста на белковините да биде над 85 
- да содржи масти помалку од 10 
-да не содржи вода повеќе од 6-10 
Крвно брашно   
- белковини 85 
- сварливост на белковините 98 
-да не содржи вода повеќе од 10 
Техничка маст   
- да нема вода повеќе од 0,5 
- загадувањето да не биде поголемо од 1 

- степенот на сапунификација да биде поголем од 97 

- пепелта или сувиот остаток да не биде поголем од 0-0,5 



Законски и подзаконски акти од областа на животната 
средина 

 Закон за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05; 81/05; 24/07; 
159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12); 
 Закон за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04; 14/06; 84/07; 
35/10; 47/11; 148/11; 59/12); 
 Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. весник на РМ, 
бр. 79/07; 124/10; 47/11); 
 Закон за управување со отпадот (Сл. весник на РМ бр. 68/04; 71/04; 
107/07; 102/08; 143/08; 124/10; 9/11;  51/11; 123/12); 
 Правилник за општите правила за постапување со коминалниот и 
другите видови неопасен отпад (Сл. весник на РМ бр. 147/07); 
 Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот 
што смее да се депонира (Сл. весник на РМ бр. 108/09; 142/09); 
  Листа на видови отпад (Сл. весник на РМ бр. 100/05); 
 Правилник за начинот и условите за складирање на отпад, како и за 
условите кои треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши 
складирање на отпадот (Сл. весник на РМ бр. 29/07); 
 Правилници за евидентирање на отпадот, дозволи за управување со 
отпад, постапување со посебни видови отпад; 



Законски и подзаконски акти од областа на животната 
средина 

 Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008-
2020) година (Сл. весник на РМ бр. 39/08); 

 Национален план за управување со отпадот (2009-2015) на Република 
Македонија (Сл. весник на РМ бр. 77/09); 

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. весник на 
РМ бр. 161/09; 17/11; 14/11; 136/11; 6/12; 39/12); 

 Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Сл. весник на РМ бр. 67/04; 
92/07; 35/10; 47/11; 59/12; 100/12); 

 Закон за водите (Сл. весник на РМ бр. 87/08; 6/09; 161/09; 83/10; 51/11; 
44/12); 

 Правилници за урбаните отпадни води, испуштање на отпадните води, 
заштита на водите 
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