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Почитуван Министер Адеми,  

Дами и господа, 

Ми претставува чест да ги поздравам сите присутни во 

ЕУ Инфо центарот. Исто така сакам топло да им се 

заблагодарам на денешните говорници и учесници.  

Политиката на ЕУ за управување со отпадот има за цел 

да ги намали штетите од отпадот врз животната средина 

и здравјето и да ја подобри ефикасноста на ресурсите во 

Европа. Таа е една од најтешките и најскапите политики 

за спроведување. Имплементацијата на законодавството 

за управување со отпад е дел од краткорочните 

приоритети на Партнерството за пристапување.  

Земјата добива помош од ЕУ преку Инструментот за 

претпристапна помош, но најголемиот финансиски товар 

е лежи на националниот буџет. За спроведување на 

законодавството на ЕУ за животната средина потребни 

се големи инвестиции. Овие инвестиции претставуваат 

голем предизвик за земјата.  

Со цел да се помогне овој тежок процес на реформи во 

секторот за животната средина, ЕУ продолжува со 
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обезбедувањето на помош и за транспонирањето и за 

имплементацијата на законот: 

o Во изминатиот период, со цел да се поддржи 

земјата потрошени беа 47.6 милиони евра од 

програмата КАРДС управувана од Европската 

агенција за реконструкција. Оваа помош беше 

искористена за приближување на животната 

средина, имплементација на законодавството, 

изградба на инфраструктурни објекти, набавка на 

потребната опрема, придонес за одржлив развој на 

општините и НВО-та во прекуграничните области.  

o Помошта на ЕУ во секторот на животната средина 

продолжува во рамките на ИПА програмата. До 

денес, 54 милиони евра се посветени за активности 

за изградба на институциите како и за инвестициски 

проекти.  

Клучниот предизвик во секторот за управување со отпад 

сега е поврзан со:  

1) континуирано усогласување на националното 

законодавство со законодавството на ЕУ; 
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2) зголемени административни капацитети на 

институциите за имплементација на 

законодавството за животна средина; и  

3) подобрување на капацитетите за планирањето и 

имплементација на инвестициските проекти.  

За ефикасна имплементација потребна е вклученост на 

сите засегнати страни.  

Тековната дискусија е чекор кон вистинската насока. Со 

цел да се добие поддршка и активна вклученост на 

националните власти и на засегнатите страни е од 

огромно значење за успех во воспоставувањето и 

имплементацијата на интегративното управување со 

отпад. Постојат два значајни аспекти за финансирањето 

на управувањето на отпадот кои треба да се земат во 

предвид: 

1) како да се финансираат капиталните инвестиции за 

објектите и опремата потребна за управување со 

отпадот; и 

2) како да се финансираат тековните трошоци кои ќе 

се појават за време на работењето. 
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Соодветно на тоа, политиката за покривање на 

трошоците за управување на отпадот треба да го утврди: 

• вкупниот износ на тековни финансиски средства 

потребни за секоја година; и 

• како ќе се обезбеди тоа. 

Минималната сума на тековните финансии мора да 

покриваат: 1) директните оперативни трошоци и 2) 

должнички обврски за услуги. Треба да бидат 

генерирани приходи кои ќе го покријат годишниот одлив 

на средства. Целта на објектот или услугата е да стане 

само-финансирачка. За ова, потребно е објектот да 

генерира и да обезбедува средства доволни за 

одржување на додатните вредности, финансирањето на 

долгорочните обврски и да обезбеди враќање на 

инвестициите.  

Денешниот настан е дел од процесот за вклученост на 

засегнатите страни и треба да придонесе за подобро 

разбирање на принципот "придонес од загадувачите". 

Ова, пак, во иднина ќе овозможи подобар пристап  за 

финансирањето на управувањето со отпад.  

Дами и господа,  
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Имплементацијата на законодавството за управување со 

отпадот е сложен и напорен процес, но ќе ги доближи 

граѓаните поблиску до стандардите на ЕУ во областа на 

животната средина. Силно ве охрабрувам да ги 

споделите вашите мислења на оваа важна тема.  

Ви благодарам!  


